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Cu acest volum terminm operele lui Odobescu,

ale acestui distins prozator i învat român. E
sigur c prin „Analele Academiei", prin ziare i
reviste, precum i în manuscript se vor mai fi g-
sind i alte lucrri

y
pe cari îns nici Odobescu nu

le-a primit în ediia prim a celor trei volume ale

sale i am ezitat i noi a le reproduce, gsindu-le

de un interes mai puin general.

Ediia „Minervei" , complectat cu o serie de ar-

ticole literare i cu dou studii arheologice vred-

nice a fi rspândite, se prezint astfel în condiii

mult mai avantagioase pentru cititori, cu o mai

uoar împrire a materiei, prezentândpe Odobescu

ca artist, ca critic literar i ca om de tiin în trei

deosebite volume.

Suntem siguri caprin popularizarea acestui scriitor,

prin vulgarizarea ideilor lui de art i literatur,

aducem un bun serviciu culturei naionale.



Despre odoarele, manuscriptele i crile aflate în

mnstirea Bistria.

(DISTRICTUL VÂLCEA IN ROMÂNIA)

Cele mai multe din mnstirile rii Româneti, i mai ales

cele antice i bogate, posed câte-o coleciune mai mult sau

mai puin numeroas de cri vechi, unele scrise de mân,
altele tiprite, pstrate în general cu foarte puin îngrijire;

aceste. cri sunt mai cu seam exemplare învechite de opere

liturgice i teologice, scrise slavonete sau românete, ip-'

rite intr'una din -aceste dou limbi, sau în cea elen, care

dup timpi i împrejurri, au servit la slujba bisericeasc a

mnstirii, i care acuma, netrebuincioase i despreuite, zac

mai totdeauna aruncate în câte-o cmar muced i prfuit,

închise în lzi sau grmdite în mormane. In general oa-
ricii, moliile i cârciecii se folosesc singuri de acele rm-
ie, adesea preioase ale culturei -i ale pietii strmoeti.

Printre ele îns, anticarul afl tezaure nepreuite, dei el

are mai totdeauna mâhnirea a deplânge starea de stricciune

a multora, i pierderea neînduioas a unui i mai mare nu-

mr dintr'însele.

Mnstirea Bistria, din districtul Vâlcea, cldit pe la anul

1497, de banul Barbu Basarab (cruia îi zicea i Craiovescul,

dup reedina bniei sale), cu fraii si Pârvul vornicul, Dan-

ciul vornicul i Radul postelnicul, fiii lui Neagoe ^), e una din

^
) Aceast Indicaiune asupra familiei forulatorilor e trasa de pe inscrip-

iiinea gravat pe unele obiecte antice de argint, druite mânstirii ( Iii-ir

de fondatorii el; vom cltâ mal la vale unele din acele obiecte.

ni
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mnstirile care au pstrat mai multe obiecte antice de tOt

felul : icoane, vase de argint, tofe i custuri preioase,

odjdii preoeti, manuscripte, cri tiprite i alte rmie
vechi; toate amintesc epocile trecute ale istoriei noastre.

Precât cldirile acestui aezmânt religios i-au pierdut cu

totul caracterul lor antic, în prefacerea total a bisericei i a

caselor împrejmuitoare, sub principii Bibescu i tirbei (1846

pân la 1856), cu atât din contra, odoarele eclesiastice ale

Bistriei stau în fiin, spre a atesta antica splendoare a acestei

mnstiri i generoasa drnicie a ctitorilor ei i a urma-

ilor lor.

Prin scrupuloasa examinare a atâtor rmie din diferite

timpuri, poate cineva studia pân la oarecare punt, ideile ar-

tistice, practicele industriale i relaiunile de comer, care au

domnit în ara noast la deosebite epoce ale dezvoltrii ei;

influenele bizantine, italiene, germane i moscovite ge ivesc

succedându-se în arte i în industrii i pare c vin s colo-

reze cu raze mai vii, tabelurile aspre i întunecate ale lup-

telor noastre politice din trecut. Epitrahilul de mtase pe care

se vede figurat chiar banul Barbu cu portul clugresc de pe

atunci i cu numele su de monah, Pahomie ; engolpionul,

sau iconia portativ a banului Preda, de stil bizantin, su-

flat cu aur i cu smal în glaf (champleve)\ covorul de ca-

tifea esut cu desemne veneiene de fir neted (plat) i de fir

încreit (frise), i dat de Neagoe Vod Basarab; ferectura

Evangeliei lui Mareea postelnicul, lucrat cu figuri rsrite

(en bosselage), pe plac metalic suflat cu aur, dup modul

fabricaiunei din Nuremberg; epitafiul cusut cu fir i cu m-
tsuri în zilele lui Boris Teodorovici Gudunof, arul Mos-

covei: candelele de argint în form de con trunchiat i spat
joar cu medalioane aurite, lucrate negreit în ara noastr,

sub Mateiu Basarab; sicriul de argint i aur al S-tului Gri-

gorie Decapolitul, poruncit de Constantin erban Vod, în

ara Maghiarilor i costând 1500 reali ^): policandelul, cande-

1) Cltoria lui Macarie, patriarh al Antiohiei, trad. englezete de

Belfour. Londra, 1836, Voi. II, p. 346.
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labrele i alte obiecte masive de bronz i argint aduse din

fabrice germane i ruseti de Constantin Vod Brâncoveanul;

'apoi o mulime de alte articole mai vechi i mai moderne^),

pân i sfenicele de argint druite de boieri i negutorii

Craiovei, la 1779, drept mulumire ctre moatele Sfântului,

pentruc au scpat ara de secet i de lcuste; toate acestea

ni se prezint ca o succesiune ne'ntrerupt de documente is-

torice, prin care se elucideaz i se dovedesc relaiunile -
rilor române i dezvoltarea lor artistic i industrial, i sta-

rea lor de finane, i tendinele lor civilizatoare. Ar fi un

studiu interesant i folositor de a descrie i a comenta toate

antichitile secolului nostru de mijloc, ce se gsesc în ar,
i a trage dintr'însele toate luminile ce ele pot revrsa asu-

pra istoriei naiunei noastre; ar fi iari de mare necesitate

de a aduna acele obiecte într'un muzeu, unde s le fie asi-*

gurat o conservare mai bun decât pe la mnstiri; cci

lsând la o parte desele cazuri de rea credin i abuz, s'a

întâmplat de multe ori ca unii egumeni, din ignoran i so-

cotind poate c fac bine, s preînoiasc aceste obiecte antice,

prin forme i reparaiuni moderne, care le au rpit toat va-

loarea lor archeologic-).

^) In vara anului trecut 1«(5(), fiind însrcinat de minister a cerceta i a

înscrie antichitile din mnstirile judeelor Arge* i Vâlcea, am pre-

zentat ministerului relaiuni cu descrierea pe scurt a acestor obiecte. D-i

Heinric Trenk, pictor elveian, stabilit în Bucureti, i care m însoise

in câlâtorie, a executat pentru guvernul Român, un Album archeologic

i pitoresc de 110 plane, în care vederile cele mai frumoase i anticlii-

tile cele mai interesante sânt reprezentate cu mult talent, in uleiu, în acua-

rela i în sepia. Ar fi de dorit ca Guvernul s se decid a face chel-

tuiala chromolitografierei acesttii Album, care ar gsi negreit muli cum-

prtori, chiar i în strintat*

-) Trebue sâ artm aci mulumirea noastr ctre printele actualul

egumen dela Arnota, carele urmând consiliul nostru, a reparat fr a

desfigura câtui de puin, o cruce i o cdelni ce se aflau la Arnot;i

din timpii lui Mateiu f3asarab. Lucruri de felul acesta, fcute pentru an

tichitâile Bistriei, ar trebui întreprinse de guvern, care ar începe astf( 1

crearea unui muzeu foarte bogat. Astzi, la 1887, mai toate acele obiecte

>.e afl in Muzeul Naional de antichiti din Bucureti.
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Un asemenea muzeu, care s'ar împodobi cu preioasele ve-

chituri adunate de prin toate mnstirile rei i chiar uneori

dela particulari, unde stau netrebuincioase i nepreuite, ar

avea marele avantagiu de a ne înfi o istorie plastic i
figurat a artelor, a industriei i a negoului rei noastre.

Icoane originale i copie exacte de pe vechi tabeluri i por-

trete; spturi de tot felul i ornamente sculpturale pe peatr,

pe metaluri, pe lemn i pe os; vase i alte odoare de metal

lucrate cu dltia (cisele) sau gravate, turnate masiv sau de

sârm (filigrane); stofe bogat esute; sangulii mai subiri i
mai transparente decât pânza piajenului; custuri grele i
complicate

;
giuvaeruri cu smal i cu pietre scumpe ; arme

antice ; veminte preoeti sau civile ; hamuturi de cai ; mo-
bile i alte felurite obiecte din timpii trecui; toate acestea,

dispuse dup rândul fabricrii lor, ar veni s ne desvlue o
mare parte de secretele traiului casnic, al obiceielor i al

gusturilor strbunilor notrii.

Tot aa de important ar fi i adunarea în biblioteca na-

ional a tutulor manuscriptelor i tipririlor ce stau expuse

perderii i stricciunii prin mnstirile i prin bisericele ora-

elor i satelor din România. Acestui aezmânt îi lipsesc

mai iodii^ Incunabulele ^) tipografiei române, i manuscriptele

vechi care ar putea servi la studiul istoriei i al desvoltrii

limbei noastre, sunt foarte rare într'însul. Strângerea la un

loc a vechilor cri de prin mnstiri i biseri.ci ar împlini

cu prisos aceste lacune.

Ministerul cultelor i instruciunii publice din Bucureti,

aprobând cererea ce i-am fcut, ne-a permis în vara trecut,

a strmuta în capital, o culegere din cele mai interesante

cri aflate în mnstirile Cozia i Bistria de peste Olt. Vo-

lumele aduse de o camdat din Cozia sunt în numr de 29,

i cele din Bistria numai de 19 ; dar, fr de a contest

valoarea unor cri gsite pe la alte mai multe mnstiri ce

1) Incunabula (leagn) se numesc toate ediiuniie de cri tiprite la

începutul tipografiei. Ediiune princeps se numete orice întâie ediiune

a unei cri; dar toate ediiuniie princeps nu sunt incunabule.
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am vizitat, trebue s mrturisim c biblioteca dela Bistria

ne-a dat pân acum cele mai însemnate rezultate sub raportul

antichitii.

Aceast bibliotec, (dac putem da un nume aa de pompos

adunrii de volume mai mult sau puin stricate ce stau arun-

cate într'o cmru a somptuosului palat mnstiresc) con-

ine, afar de scrieri bisericeti moderne, tiprite în limba

româneasc, o coleciune ca de vre-o 390 volume vechi, foarte

ru conservate; cci cele mai multe, din pricina neîngrijirii

i mai ales a umezelei ce este în peterea învecinat, unde

ele în atâtea rânduri au fost strmutate i pstrate, împreun

cu celelalte averi mictoare ale mnstirii, s'au udat i s'au

mucezit astfel încât cele de hârtie sunt mai mult putrede i

lipite foi de foi, iar cele de pergament, terse i scoroase.

Aceste incoveniente sunt îns o consecin chiar a pstrrii

lor; fr de peterea cea umed, negreit c comorile biblio-

grafice dela Bistria s'ar fi risipit cum s'au risipit cele adu-

nate din vechime la alte mnstiri antice, precum Snagovul,

Târgorul, Dealul, Govora, Curtea de Arge i altele.

Acea peter, preioas ascunztoare a clugrilor bistrieni,

Ie-a dat mijlocul de a scp din atâtea pustiiri ale inimicilor

rei, odoarele i crile antice lsate de ctitori i de dnui-

tori, în paza lor.

Fenomenul geologic ce deosebete localitatea Bistriei, adic

despicarea unui munte de peatr vroas ca s lase o tre-

ctoare pitoreasc pârâului ce, chiar din repeziciunea sa, a

luat numele de Bistria, (Ohiari^h slav, repede), negreit c a

trebuit s ocazioneze, în sânul acelui munte, cripte sau pe-

teri spaioase; acele peteri sunt mai cu seam de partea

dreapt a râului. Ca la distan de cincisprezece minute, ur-

mând dela mnstire pe acea minunat matc în sus, se face

pe dreapta, în munte, o gur larg, dar care îndat se în-

gusteaz; muchiul stropit neîncetat de picurarea stâncei, re-

vars in acea bolt maestoas, o licurire de verdea magic

;

oamenii locului numesc acea gur, peterea veche, i nu-

melc-i pare a dovedi c cei dintâi locuitori ai acestor muni,
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vântori îndrznei urmrind, dup cum zice tradiiunea, o

ursoaic, acolo i-au gsit adpostirea. Mai la vale pe râu,

chiar în dosul mnstirii, dar sus pe râp i la un loc mai

puin accesibil, este o alt petere în care se intr d'abuele

printr'o crptur îngust; îndat îns acea peter se lr-

gete, formând boli înalte i uneori superpuse, cu felurite

accidente de trâm, cu scursori împetrite i chiar cu o cis-

tern fireasc în fundul unei caviti. Aci, din vremi neme-

morate, au locuit pustnici ; aci s'au pstrat în vechime moa-
tele sfântului Grigorie Decapolitul ^) ; aci însfârit s'au pus

la adpost, în timpii de jafuri i de invaziuni, obiectele de

pre ale mnstirii, astfel încât astzi gsim la Bistria mai

multe odoare i cri vechi decât în alte mnstiri. Osebit

de tradiiune îns, n'avem alt mai veche mrturisir-e despre

locuirea acestei peteri, decât capela ce s'a zidit la 1637, de

ctre mitropolitul rei Teofil, sub patronagiul sfinilor Voe-

vozi, la un loc unde peterea se deschide la lumin printr'o

gur larg, drept d'asupra unei râpe nalte ce d perpendi-

cular în râu. Acea capel s'a drâmat, i'n locu-i s'a fcut

alta care poart urmtoarea inscripiune, ce se gsete înc

acolo, pe o peatr, spat cu mult inexperien de scultur

i de stil

:

f Aceast sfânt biseric este zidit de mitropolitul Teofil la let

7143 (1633) i rmâind la pustiire i de tot la risipire iar la let 7245

(1732), robul lui Dumnezeu Macarie ieromonahul o a dres mai de iz-

noav prefcut... 'a prinilor Rafail eromonahul ivana (?) vecinica po-

menire, pis. az 1732, Mcar. erom. iunie 3 2).

Pe la anul 1828 a ars i aceast bisericu cu chiliile ce

se fcuse alturi i în care locuia schimnicul Ilarion, cel din

urm clugr peterean ; de atunci s'a mai reparat numai

1) Un vechiu sicriu de chiparos, în cafe se pstrau moatele sfântului

dela Bistria, înainte de fabricarea celui de argint, poart o inscripiune

slavon, în care se vede c este fcut de «Radu Voevod, fiul Mihnei

^Voevod (1611 i 1623), când a venit într'a sfântului Grigorie D£capo-

«litul peter».

2) Cele din urm cuvinte se traduc: am scris eu Macarie ieromonah,

la 1732, iunie 3»,
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capela de peatr, învelindu-se cu indril i s'a zugrvit pe

la 1831 ; dar acum a rmas i ea cu totul pustie. Nici chi-

liile, nici scripetul, pe care se ridic în vechime sicriul sfân-

tului i celelalte odoare, nu mai exist. Vechia credin tra-

diional ce privea acea sfinit peter ca o protectoare a

mnstirii din vale, a perit împreun cu nevoia de refugiu

i cu frica urgiilor din timpii barbari; petera, cu întuneci-

mile ei misterioase, cu bolile-i locuite de miriade de lilieci,

a rmas numai ca o curiozitate pitoresc pentru vizitatorii

localitii : dar pentru arheolog ea pstreaz înc multe pre-

ioase amintiri. Ei îi suntem datori conservarea multor scumpe

rmie din timpii trecui ; fr dânsa poate ne-ar fi astzi

greu a constat, prin obiecte existente, vechi relaiuni i în-

semnate producte ce dovedesc cultura strbunilor notrii.

Astfel cum a scpat de jafuri i de nevoi, biblioteca Bis-

triei e compus în general de cri bisericeti manuscrise i
tiprite, în limbile slavon, român i elen. Deosebindu-le

ins în mai multe categorii generale, dup dialectele în care

sunt scrise, gsim: vre-o 80 manuscripte slavone (evangelii,

psaltiri, minee, ceasloave, pravili canonice etc.) scrise, cu li-

tere capitale i minuscule, de formatele în folio, în 8^, i în

4"; — iari pe atâtea cri slavone, tiprite în secolii XVII i
XVIII, în lavra Pecersk din Kiev, sub pstoria mitropolitului

Petru Movil ; în Leov (Lemberg în Galiia) tot pe atunci ; în

Moskova, în zilele arilor Alexei i Petru Ivanovici ; în Târ-

govite sub Matei Vod Basarab i Doamna sa Elena; în Bu-

zu, Râmnic, Târgovite i Bucureti, sub domniile lui erban
Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu i mai încoace; ca vre-o

30 volume greceti tiprite la Veneia i în ara Româneasc,

de format în 8^, i în 4^, printre care se gsete i un exem-^

plar complet al Mineilor elineti, tiprite la 1680 i urmtori,

in Veneia, i purtând scris pe dânsul c a fost al lui Cons-

tantin Brâncoveanu vel logoft, la 1687 ; vre-o 40 manus-

cripte româneti (psaltiri, viei de sfini, cri dogmatice i în-

vturi d'ale prinilor bisericei, etc.) traduse românete în

cei doi din urm secoli, i prescrise în mare parte cu litere
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minuscule i cursive 'Ciriiice, de clugrii locuitori în mns-
tire. Celelalte cri româneti provin din deosebitele tipografii

care s'au succedat dela al XVlI-lea secol încoace, în rile ro-

mâne: Braov, Govora, Târgovite, Iai, Snagov, Buzu, Râm-
nic. Bucureti, Sibiiu, etc.

Inteniunea noastr nu este de a da o nomenclatur a ti-

tlurilor tuturor crilor vechi ce compun biblioteca Bistriei.

Ne-am mrginit, în câiva articoli publicai în Revista Ro-

mân, a descrie cu amnuntul unele din cele ce ni s'au p-
rut mai interesante, i comentând atât proveniena, caracterul

cât i înfiarea lor, ne mguleam c vom fi isbutit a trage

oare care concluziuni ce nu vor fi, credem, fr de interes

pentru relaiunile rilor noastre, pentru starea lor de desvoltare

i chiar pentru limbile uzitate într'însele, la epoci destul de

înapoiate.

Din nenorocire toate acele manuscripte i incunabule ale

tipografiei româneti zac neîngrijite i expuse stricciunii i
perderii. Ar trebui s se depun preioasele cri i odoare

de tot felul de prin mnstiri, în biblioteca i în Muzeul

naional, i s se conserve prin legturi solide, volumele ce

se stric i mai ru din putrezirea scoarelor roase de cari.

Msuri pentru culegerea i pstrarea antichitilor din rile

noastre sunt indispensabile, cci, — o mai repeim, — incuria

i nepsarea ctre amintirile strmoeti sunt o ruine i o

impietate pentru o naiilne ce aspir la cultur.

Bucureti, 18(31.

Tiprit îu Revista Român
, Voi. I si II '

I *
^) Capitolele care urmeaz asupra acestui subiect în \^ol. I din Revista

Român, poart titlurile urmtoare:
«I. Psaltirea slavon comentat de Branco Mladenovici, 1346. — Despre

acest foarte interesant manuscript a tratat i renumitul slavist profes. Mi-

klosich din Viena cruia d-1 Odobescu 1-a comunicat.

II. Manuscriptul dela Chilindar, 1408.
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m Crile banului Preda Basarab. 1519—1521.

IV. Trei Tetravangelii slavone scrise de mân. — Caligrafia ornamen-

iatâ i ferecaturile din vechime.

V. Prima tipografie din ara Româneasc».

D-1 A. 1. Odobescu. în urma cltoriei de exploraiuni arheologice ce

1 fcut în 1860 prin mnstirile din judeele Argeul i Vâlcea, a pre-

ental Ministerului de Instruciune public mai multe raporturi detaliate.

din care unele au i fost tiprite, precum

:

începutul selaiunii sale despre Antichitile din mnstirea Bistria.

rare a aprut in Buletinul Instruciunii publice, al d-lui V. A. Urechi.

iin 1865 i 1866:

apoi relaiunile despre Antichitile mnstirilor Arnota i Govora, t\-

nrite in Ateneul roman din 1860, sub direciunea d-lui C. Esarcu

;

în fine relaiuni despre alte mnstiri odinioar zise închinate, precum

lutana, Stneti i altele, au eit la lumin în Columna lui Troian a

,; d-Iui B. P. Hasdeu, din 1873.

Printre publicaiunile arheologice ale d-lui Odobescu. atingtoare de

mnstirile ârei, cat s se prenumere i un memoriu, tratând despre

echile custuri bisericeti ale rilor orientale din Europa, i având ca

ibiect principal descrierea i explicarea unui Epitafiu (sau aer) de la

mnstirea Tihvin din Rusia, cu data din anul 1601, carele, dup ce a

'St mult timp pstrat in mnstirea Bistria, a trecut in Muzeul naional

iin Bucureti, împreun cu cele mai multe obiecte antice înregistrate de

I Odobescu, în cercetrile sale din 1860 i din anii posteriori. Acel

memoriu sa tiprit numai în traduciune ruseasc i cu ilustraiuni, în

piiblicaiunea periodic a 'Societii archeologice din Moscova, întitulat

'irevnosti, din anul 1874, p. 1—37: Bo:ayxi. ci. iJbniniThi.Mb inKmPMjheiiioM i.

•.n»ifa*iiiH CiiaciiTJ'.iH ^v^ vvn'ru, iinVKt'iTHOnanHhitt 1601 r. hi. rvccidit TnxHiiHcwiil

•tiacTMPb H WAVl^f'\mu\^, in. 'bF.KTPimKOjn. MOHatTi.nT, m, Baaaxiii». — In

acest memoriu, autorul descrie, explic i pune în comparaiune un

marc numr de epitafie i de alte custuri vechi bisericeti, care se

:lâ în mnstirile din ara Româneasc, din Moldova, din Bucovina,

recum i în anticele lavre ale muntelui Atos. Este un studiu curios asupra

•elei arte a picturei cu acul sau a custurilor religioase, care a fost aa
c rspândit în tot orientul cretin i care, dela vechii Bizantini, a trecut

1 Grecii subjugai de Turci, la Sârbi, la Românii din ambele Principate, la

'ui, la Georgieni i la Armeni. Fiecare din aceste popoare a dat oare

Ljm un caracter particular produciunilor acestei arte, exercitat de bres-

lele seidicarilor i ciaprazarilor, precum i de femeile din clasele cele

mai nobile i mai avute.

In fine. cat s se fac meniune i despre articolul din tomul 1 al
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Revistei Române, purtând titlul Foletul novei, sau Kalendarele lui Cons-

tantin Vod Brâncoveanul, tiprire comentat a notelor însemnate de

propria mân a zisului Domnitor pe nite Calendare româneti manu-

scrise ce s'au pregtit pentru dânsul în anii 1693, 1694, 1695, 1699 i
1703. Aceste preioase manuscripte au fost descoperite de d-1 Odobescu

la 1860, în biblioteca mnstirii Hurezul, din judeul Vâlcea.

D-1 Odobescu, întinzându-i studiile arheologice asupra mnstirilor

ortodoxe care au pstrat amintiri româneti, a cules, chiar pe locuri, note

foarte numeroase asupra obiectelor de provenien româneasc, ce se aflau

în bogatele biserici i skevofilace (comori, ale mnstirilor dela muntele

Atos). Despre aceasta îns, d-lui n'a publicat altceva decât însemnrile

asupra unora din odjdiile cusute ce se gsesc acolo (în memoriul ru-

sesc despre Epitafiul dela Bistria sau dela Tihvin) i o Notiie în limba

francez asupra icoanelor în mozaic, câte sunt în fiin la Sfântul-Munte.

Vezi Annales archeologiques fondees par Didron. Paris 1871. tom. XXVII,

p. 259—263, «L'Art au Mont-Athos». — Cât despre odoarele de origin

român ce se pstreaz în mnstirile antice, ale Sântagorei, mai toate

pline de amintiri ale Domnilor munteni i moldoveni, cum, bun oar,

Vladislav Voevod (la Lavra cea mare a sfântului Atanasie), Neagoe Ba-

sarab (la Dionisiu), tefan-cel-Mare (la Zografu), Michaiu Viteazul la Si-

mopetra), Petru Rare (la Caracalul Matei Basarab (la Ivir), Vasile Lupu
(la Vatoped) i alii muli aiurea, ce minunat Muzeu sar putea alctui

cu ele ! Acel Muzeu ar conine cele mai bogate anale ale culturii Româ-

nilor din trecut! Ar fi ca i o galerie cronologic, artistic i pietoas a

vechilor notri Voevozi Româneti!



Câte-va ore la Snagov

Pân la Mnstire.

Publicul din ara Româneasc, începând dela clasele înalte

>i luminate în care se recruteaz magistratura, pân la trep-

tele cele mai înjosite i mai degradate ale fctorilor de rele,

cunoate astzi bine c antica mnstire Snagovul, aezat
la patru ore distan de Bucureti, este hotrît de condica

penal a rei spre a servi ca loc de închisoare pentru vi-

novaii, ce n'au meritat pedeapsa mai grea a muncei la oc-

nele de sare sau la porturile dup malul Dunrii. Cititorul

nostru s'ar putea dar atept a gsi într'aceste,pagine vre-o

disertaiune juridic, economic sau umanitar asupra siste-

melor peniteniare, ori cel puin o povestire mai mult sau

mai puin romantic care s aduc aminte, sub colori mai

vetede i mai plite, / miei Prigioni de Silvio Pellico sau

Le dernier jour cViin condamne de Victor Hugo.

Ne grbim dela'nceput a'nlturâ asemenea prepusuri i
declarm c, din câte vom spune aci despre actuala închi-

soare, foarte puine vor avea raport la locuitorii ei de acum.

O predileciune fireasc ne 'mpinge în veci a ctâ în trecut,

>i poate c morii ce i-au lsat numele lor în acel cucernic

loca de jale, vor ti a ne aminti, din zilele lor deprtate,

fapte i datine, dac nu mai veselitoarc cel puin mai str-

lucite i mai mree decât furtiagurile triviale ale arestan-

ilor ((' calc astzi osemintele i suvenirele lor.

Osim o plcere nespus a strbate trâmul patriei, cer-

cetând peste tot locul umbrele i amifitirilc strmoilor notri

;
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ici, o cruce de peatr, prsit într'un câmp pustiu, come-

moreaz o fapt vitejeasc sau o crud rsbunare ; colo, o

vechie capel poart, în inscripiunile, în portretele i în

odoarele ei lucrate fr art, urma pietii i a drniciei anti-

cilor Voevozi ; mai dincolo, câteva ruine de ziduri uriae, o

sfrmtur de cetuie, un prete de vechi palat optesc

inimei pe tcute, numele glorioase ale'lui Traian i ale eroilor

ce au urmat tradiiunea lui de onoare pe pm.ântul româ-

nesc. Astfel, la tot pasul, colinda noastr iscoditoare se

oprete, cu o plcut i cuvioas mirare, dinaintea acelor

pietoase sau falnice amintiri, care din adâncimea secolilor,

se 'nal uriae peste mrunjimea noastr actual. Dorul

nostru s'avânt printre restimpii trecutului, pe când privirea

ni se preumbl prin luncile i pe plaiurile rii noastre, mar-

ture înc elocuente ale atâtor întâmplri felurite. Adesea dar,

i cât de des se poate, cutând impresiuni aa de 'nvietoare,

prsim cetatea i zilnicele-i suprri, ca s cerem dela câmpii

mari, dela munii rcoroi i dela vechile locae ce stau r-

sipite printr'însele, destinuiri din vremi de restrite i de

glorie ce au fost i nu mai sunt.

Deci, în anul trecut, pe o frumoas diminea de var,

apucaiu, fr l hotrît, calea Ploietilor. Pentru cel ce are

a se conforma la o a doua citaiuue a tribunalului de Pra-

hova, sau care vrea s'i târguiasc lân ori cherestea dela

munte, îneleg c nimic nu poale fi mai folositor, mai comod

i chiar mai plcut decât acea miestrit osea care, din gr-

dina dela capul podului Mogooaiei, se 'ntinde a pan la

bariera Ploietilor i care-l duce, drept ca glonul, în trei

patru ore, fr pedic, fr turburare, în capitala judeului despre

munte. Dar pentru mine, cltor cu gusturi nermurite i

setos de a cunoate ara cu tinuitele-i comori, de a rsufla

într'însa gemtul din urm al trecutului ce se ascunde prin

locuri uitate de civilizarea modern, mrturisesc c acea linie

monoton ce'i destinde aternutul su gronuros de petri

glbui, peste arine i livezi, covârind vile i scobind dea-

lurile spre a nu se abate dela nivelul su drept i uniform,
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.jea coard nemldiit i disgraioas, întins fr gust pe

i d'asupra capricioasei naturi, îmi pare un ce anormal, nesu-

i ferit, puin firesc i absurd, care despodobete' natura, fr
' d'a face onoare imaginaiunii, bunului gust i dreptului sim

al omului. Dovad despre adevrul acestei cugetri, am chiar

nespusul urît ce m stpânete îndat ce trsura începe a

m legna într'un chip monoton, scâriind pe suprafaa neted

al unei bune osele. Atunci simirile ori crui cltor ajung

a se amori ; ochii se obosesc din lipsa de varietate, urechile

se înva a rsun ca o pârâitoare, nrile se nbuesc de

pulbere, glasul se oprete în peptul îngreuiat, i o prostatic

aromeal stpânete toat firea nenorocitului cltor ! Atunci,

el doarme, el sforie !
— Rmânei sntoase, impresiuni vii

i variate ! Pentru somnoros, natura n'are priveliti încânt-

toare ; suvenirele trecutului rmân mute d'alungul cii. Câte

odat numai, când surugii pornesc într'unul din acele des-

ghinuri fantastice care dau, pân la oarecare punt, o idee

despre pornirile furtunoase ale zeului Odin, încurându'i ar-

msarul ager cu nenumrate picioare, atunci numai, somnul

întrerupt cu spaim de micrile ovite ale trsurei, alu-

necând dela o muchie a oselei la alta, ca o coas ascuit

într'un rzor de fânee.

Aceasta nu era sub niciun cuvânt, temerea ce m preocupa

1 ziua cltoriei mele ctre Ploieti, cci ticniii ciori vinei

-mi trgeau bric, nu se puteau asemna întru nimic cu

• iescul fugaciu, i singura lor vin era d'a se clti cu o

ini<»care lin i cumptat care m îndemna puternic a m
i cu totul plcerilor puin ispititoare ale zeului Morfeu. Pe

and efectele soporifice ale oselei, în lupt cu a mea st-

ruit curiozitate de cltor detept, începuse a lu propor-

iuni învingtoare, ca la trei ore de Bucureti, dincolo de satul

, Tâncbetilor, acolo unde, pe dreapta, este o mic cârcium

t rneasc, deodat mi se deschise în fa un drum frumos

I
i larg, un drum al lui Dumnezeu, ce erpuia printre pduri

J stufoase ca un covor de iarb fraged i mrunt, scldat

( p'alocurea de bltise rzljate, ce se adunase din apele de
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ploaie. Instinctul meu de barbar,— cci astfel muli vor zice,

—

m împinse a lsa îndat nevoiaa osea, i intrai cu inima

încins de dorul liberei naturi, într'acea minunat dumbrav.

«Ce absurd e uneori omul în judecata sa!» — îmi ziceam

eu în mine acum, când un pmânt moale i umed, o cale

erpuit de pe rsfrângerile trâmului, înlocuise, sub roatele

trsurei, asprimea scârâitoare i prfuit a dreptei i înele-

lenitei osele. — «Ce absurd e omul ! el pretinde c a înaintat,

a propit-, s'a civilizat, nscocind noile mijloace de comuni-

caiune! Dar care e oare scopul progresului, al civilizaiunii,

dac nu este de a lsa omului independena cea mai larg

în faptele, în gusturile i în cugetrile sale? a rspândi peste

toat lumea libertatea cea mai întins ? — Nu este oare mai

liber omul c^nd, cu organele ce i-a dat Dumnezeu la naterea

sa pentru umblare, el strbate întinderea, dup cum îi trece

prin minte, oprindu-se unde vrea, cotind unde-i place, alergând

când îi abate, odihnindu-se când se simte obosit? A trebuit

îns mai întâi ca el s renune în parte la aceast neatârnare

spre a se da în sarcina unui dobitoc, spre a se pune la dis-

poziiunea lui, înclecându-1 sau crându-se dup un bou ori

dup un cal. Negreit se poate zice c dobitocul, fiind i el

o creatur cu via, având "instincte, gusturi, dorine i aple-

cri ale sale, omul i 1-a luat mai mult ca un tovar, ca un

ajutor. In adevr, calul care, precum a zis marele Buffon, e

cea mai nobil concuistâ ce omul a fcut vreodat asupra

naturei, pare a lua parte la toate plcerile i la toate nevoile

soului su omenesc ; ager i cuteztor în rzboaie, el înfrunt,

împreun cu clreul, toate primejdiile, aprinzându-se ca el,

la zgomotul armelor, la lucoarea împucturilor, la fumul

prafului, la privirea sângelui! Dac omul e împins de o pa-

tim amoroas, dac alearg ca s se arunce în braele iubitei

sale, vezi cu ce foc, cu ce mândrie, cu ce falnice necheza-

turi îl duce armsarul su, scprând din copit i spume-

gând sub frâne! Apoi iar, dac pe srmanul surugiu, vre-o

jale îl coprinde, cine va fi mai simitor la a sa durere decât

caii si credincioi, crora le spune el fugind :
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«Mic bâiete. mic eoase !

Sfrâmâ-mi gândul cel necurmat

;

Zdrobete 'n mine slabele-mi oase

Ce tristu-mi suflet îl in legat.

In fuga mare. te poticnete

De-mi rupe capul aci pe loc;

Mergi, zboar colo unde'mi zâmbete

Al nesimirii venic noroc

!

«Dar îns, nu credei pe simplul surugiu român, care poate

fi învinovit de a nu cugeta întocmai ca un om civilizat

;

apoi, adresai-v ctre clasicul Racine, ctre poetul cel mai

corect i cel mai cultivat în toate privi nile, i chiar dânsul

v va zice, vorbind despre caii rposatului beizadea Ipolit:

«Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois

Pleins d'une ardeur si noble obeir a sa voix,

L'oeil morne maintenant, et la tete baissee,

Semblaient se conformer â sa triste pensee».

«Din toate acestea conchidem c, precât dobitocul e un

)var plin de comptimire, un prieten intim i simitor al

clui ce, din simpl îngânfare, i se zice stpân, omul încre-

zându-i sarcina trupului su, nu i se robete cu totul, ci mai

mult se îilvoete cu dânsul ca cu o fiin creia îi place a

jertfi chiar i parte din nepreuitul dar al neatârnrii sale.

'ân aci toate merg destul de bine; dar când omul, regele

iiaturei, ajunge a-i încrede soarta, unei simple puteri brutale,

rare nu judec, nu cuget, nu simte, ci merge mereu nainte,

zdrobind toate în preajm, fr socoteal, fr contiin

;

md el se face sluga unei cldri cu ap colcotit care

irte orbete dup sine sufletele omeneti, i nu cunoate
:lt lege mai nalt, alt strun mai puternic decât dou ine
le fer aternute pe cptâie de lemn ; când omul, într'un

cuvânt, cldete cu cheltueli i sudori colosale drumuri de

I
fer, spre a se transporta pe sine, ca o surcea fr pre, le-

I pdat în voia nesocotit a elementelor; atunci, eu unul, declar

I c omul i-a pierdut cel mai scump odor al inteligenei sale.
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raza luminoas ce-1 aseamn cu Dumnezeirea, simui valorii

i libertii sale ; el s'a înjosit pân într'atât încât s'a fcut

chiar unealta, jucria, robul materiei brutale i, în loc de a

pi în calea progresului, în loc de a înainta spre civilizare,

cum pretind cei mai muli, mie, mi se pare curat c el s'a

scufundat de sinei în cea mai umilitoare netrebnicie, i s'a

degradat, nesocotitul, la cea mai trist barbarie !»

Cu acest puternic raionament, — care, sper totui c nu

va opri de a se realiza linia ferat dela hotarele Bucovinei

la Galai i de acolo, poate, pân la trectoarea Jiului, — cu

acest tare raionament i cu altele de o dialectic nu mai puin

strâns, era preocupat mintea mea, pe când trsura strbtea
încetior pajitea înverzit în care intrasem cu atâta bucurie.

i într'adevr, totul în preajm era încânttor ; înalii stejari,

ptruni de luminile soarelui de var, prezentau în bolile lor

rslate, toat scara feelor smarandului, dela frageda ver-

dea a mugurului pân la negrul întunecat al tulpinei. O
atmosfer de balsame rcoroase învia suflarea, i oapta frun-

zelor, uor cltinate de o lin adiere, se îngâna singur cu

susurul greierilor ascuni în frunzi. Prin acele locuri miste-

rioase, scldate acum de razele amiezei, potalionul meu
înainta pe cneal; surugiul, spre a îndemna caii, învârtea

une ori biciul alene peste capul lor, 'apoi le adresa, din când

în când, cu glas domol, strigtul prelungit de: hai, biei!
Roatele britei tiau fgae subiri pe iarba plpând a p-
mântului jilav, i tot echipagiul pea cu o moale legntur.

Câiva porumbi slbatici, singuri stpâni deocamdat, ai acelor

pduri, se resfau pe drum, i când trsura sosea aproape

de dânii, ei sburau mai departe, tot pe cale, i îngânau astfel

mersul nostru, pân ce, obosii de întrecere, s'ascundeau în

crcile vecine. Astfel, totul în acea zi er pustiu prin pdure

;

abia dac întâlnii duoi muscali lipoveni din cei ce locuesc

un sat învecinat. Dup brbile lor lungi, dup cmile lor

vrgate cu rou, se cunotea lesne de ce naiune sunt; dar,

dup plriile lor uguiete, puse cam la o parte, dup caf-

tanele lor lungi, aruncate pe umeri, i dup umbletul lor cam



CÂTEVA ORE LA SNAGOV 17

pe dou crri, cu aceeai înlesnire se cunotea c, în acea

zi, era zi de srbtoare, i c bieii muncitori, precum mai

toi oamenii în lume, îi gsise uitarea necazurilor i reali-

zarea unui minut de întreag fericire, în vesela i mângâi-

toarea beie. i'n adevr, n'a zis oare bine poetul când, în

versuri armonioase, ne spune c :

«Viaa noastr-M o beie

;

Suntem bei. când de amor,

Când d'o dulce melodie.

Când dun nume suntor;

Unii 's bei de avuie,

Alii de tiina lor,

Mare parte de prostie,

Muli de lacrimi i de dor...»

Repetând graioasele strofe ale unui poet amic, adresate la

Beie, i pline d'o filosofie aa adânc, gândirea mi se re-

purta cu jale asupra unui alt cântre al beiei, asupra unui

alt tânr amic, carele dispru într'o zi dintre noi, lsându-ne

numai, ca dovezi ale talentului ce ferbeâ în sânu-i, câteva

poezii melodioase, pline de graie i de simire, de foc i de

ioiciune.

Alexandru Sihleanu, tovar cu noi de studii în ar i 'n

irintate, avea o inteligen deteapt, un spirit glume i
arcastic, o imaginaiune aprins i o produciune lesnicioas,

care se ascundeau toate subt o aparen de adânc lenevire,

de sburdalnic nepsare, zugrvite pe faa-i oache i palid,

iar fin i plcut. Când citete cineva comica descriere ce

iie-a dat el despre hoinarii din grdina Cimegiului, când ci-

'ete strofele lui la Patrie, Veghierea, Strigoiul, mai multe

onete i alte buci ale lui, nu poate nimeni tgdui c ta-

lentul acelui poet avea dinainte-i un viitor strlucit. 'acele

daruri ale naturei, însoite de toate desmierdrile lumii noastre,

tineree, graie, avere, toate s'au nimicit, acum patru ani,

printr'o boal extraordinar, necunoscut chiar de medici,

trist fenomen al naturei, care, dintr'o mic bub eit pe

buza junelui, cangren în câteva ore, tot trupul su. Tânrul

Al. I. O ioh«.iic:i.- V(.]. ni. 2
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poet n'avusese înc timpul a preui chinurile 'amrciunile
vieii, i el, în desftrile unui traiu de plceri închina, vi-

nului, aceste înfocate strofe :

«O ! cereasc ambrozie «Atunci uit viaa trecut
;

Ce mângâi sufletul meu, Atunci tot e zâmbitor.

Când sorb unda-i aurie, Zu! beia e plcut,

Parc beau chiar din Leteu ! Cci n'am ps de viitor

!

«Oameni, gemei cu 'ntristare ? «Vin' ! bacliant înfocat.

Nu mi-e mil de plânsori

!

De-mi d lene srutat,

Printre voi cu nepsare Cci, când vinul m îmbat,

Trec ca soarele prin nori. De plceri sunt însetat.

«Iar tu, und, cur, cur!

S te gust eu tot mai vreau,

i"n oricare pictur
Câte-un vis voiu s mai beau !»

Pe când m aflam pornit în aceste amintiri felurite de dor

i de mângâiere, de odat, dintr'o potec ltura, ascuns

în pdure, isbucni în drumul mare, o briculi arendeasc
târît de trei cluei de sat ce-i mâna dup capr, un igan

streneros i neeselat. în luntru erau grmdite o mulime

de tinere arendoaice gtite i împodobite cu toate feele

curcubeului. Câte erau la numr, zu, nu pot spune ; dar

atâta tiu c, printre boitele învoalte ale malakoafelor i fus-

telor cusute, printre rochiile de mtsrii înflorate, printre fal-

balale, mangeturi i volane, printre coafurile cu flori, cu blonde,

cu panglice i cu pene, în sfârit printre toate gtelile încr-

cate i împestriate ce lipscanii i marandele din Bucureti

vând cocoanelor de ar, drept marf de Paris, zrii mai

multe figuri rotunde i drglae cu pelia trandafirie, cu ochii

negri i scânteietori, cu buze rumene i adimenitoare. Junele

câmpence se duceau negreit, fr ceremonie, s petreac

srbtoarea în vecini; dar întâlnirea unui oran, pe când

se aflau într'un echipagiu aa de puin prezentabil, le fcîi

s se ruineze. Simimântul stângaciu al civilizaiunii coplei

vesela i libera pornire a naturei, i îndat, care de care,

începur a-i ascunde obrajii din dosul umbreluelor, sub
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zbranicul vlelor sau sub mnuiele lor grsulii, a cror

roa n'o pitea îndestul mitenele lor de mtase neagr. Acest

joc da ascunselea, ajâându-mi curiozitatea, d mai mare

pre ochirii strlucitoare i zâmbetului sfie ce scpau uneori

printre pedicele rdicate catarilor mele indiscrete. Surugiul,

om cu mare înelepciune, uneori ls bricua tinerelor cl-
toare s ne apuce înainte, alte ori, i tocmai la hopuri, po-

trivea ca s mergem alturi ; astfel privirile mele se rsfau
cu drag, când pe mândra pdure, podoab a naturei, când

pe gingaele chipuri ale junelor femei, farmec al vieei noastre

omeneti.

Subt aa dulci impresiuni trsura mea ajunse într'un sat

cldit în rscruce, i fcând la dreapta, se afl deodat
dinaintea unei mari întinderi de ap, rmuit în deprtare,

jur împrejur, de pduri dese i întunecoase. La mijlocul blii

intr'o mic insul, se vedeau zidurile învechite i turlile cres-

tate ale vechii Mnstiri Snagovul. De la malul unde m
aflam pân la capul ostrovului, câiva taraci, rupi i pârlii,

îi resfrângeau ici i colea, umbrele lor, prelungite în ver-

deaa întunecat a apelor. Aceia erau rmiele unui vechi

pod, care unea odinioar prundurile; la 1821, în rzboiul

Grecilor rsculai de Ipsilant, în contra Turcilor, acetia de-

ter foc podului, care arse mereu o zi i o noapte, întinzând

o coard de flcri peste luciul blii. De atunci încoace, co-

municaiunea cu mnstirea se face printr'un pod umbltor,

care strbate lacul, împins cu lopei, în adevr, apa este pe

alocurea, adânc de cinci-spre-zece stânjeni i mai bine
;
r-

murenii chiar nu se avânt pe dânsa fr de oare care sfial

cci adesea o luntre uoar, surprins de vânturi sau rs-

turnat de stuful ascuns sub ap, în mijlocul blii, s'a fcut

nevzut împreun cu vâslaul ei. O scen i mai îngrozi-

toare s'a petrecut la 1853. Un convoiu de soldai era în-

srcinat a conduce la închisoarea Snagovului, o sum destul

de însemnat de arcstani. Carle încrcate cu vinovai so-

sir ctre sear pe maluMacului, i spre a nu întârzia prea

mult trecerea, imprudentul comandant încarc j)odul umbltor
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CU un numr foarte mare de arestani, ocolit de vre-o câiva

soldai.

Podul se clti cu greu de la mal; luntrele ce-1 purtau se

lsase pân la buze în ap ; tlpile trosneau la fie ce mi-
care i îngrijirea coprinsese pe toi. De odat, pe la mijlocul

cii, o groaznic scrânitur se auzi, i tot podul sfrâmat se

cufund în adâncime cu sarcina-i îngrozit. Atunci la lucoarea

roatic a amurgului serii, se vzu o scen din cele mai în-

fiortoare. Arestanii, împiedecai de ctuele grele ce-i legau

unii de alii i îi trgeau afund, soldaii îngreuiai, de armele

i de muniiunea lor, se luptau în întunerecul i în volbura

undelor, care de care s scape, trgându-se, smucindu-se,

cufundându-se i mai ru, unii pe alii. Astfel Dante descrie

gintea nenorocit a leneilor, luptându-se cu cruzime în apele

mocirloase ale Stixului

:

«Queste si percotean non pur con mano,

Ma con la testa, e col petto, e co' piedi.

Troncando si co' denti a brano a brano».

Astfel de imagine grozave se formau în închipuirea mea,

pe când un preot ce m cluzise de la sat, îmi povestea

trista împrejurare de la 1853, însoindu-m pe podul um-

bltor, ce-1 mânau acum voinicete patru igani arestani cu

feele negre i încruntate. Trsura o lsasem la mal, i plu-

tind pe întinsa balt, în curând sosirm în insula unde se

afl mnstirea.

II.

Indoeli asupra Ctitoriei.

Intrând în curtea principal, ce este în forma unui ptrat

lunguie i în dosul caria se afl o alt curte destinat pentru

arestani, privirea mi se inti îndat asupra bisericii celei

mari. Starea ei de ruinare i prefacerile posterioare cldirii,

acum i acelea învechite, nu m oprir d'a recunoate în-

tr'însa un monument, foarte antic pentru ara noastr, care puin
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a pstrat,—dac avea ce pstr,—din timpii înapoiai. Cldit
cu straturi de crmid roie ce se altern miestrete/ cu

aternuturi de un moloz apn i glbui, care imit destul

de bine piatra calcar, ea prezent d'asupra corniei ce e

format de un brâu de crmizi cu unghiuri eite i scobite

o învelitoare de indril acum putred, peste care se înal
dou turle poligonale, aezate una în dosul alteia, în sensul

lungimii templului.

Mica circonferin a acestor turle i ferestrele lor lungi,

i înguste, denun un period nu de tot primitiv al stilului

bizantin ; sub corni îns, biserica e decorat, — dup un

mod foarte uzitat la orientali în vechime, — cu un ir de

glafuri, în form rotunjit, alturate unul de altul i purtând

fie care la mijloc, o mic cruce bizantin de stil primitiv,

format de piatr sau de crmizi. Planul i înfiarea in-

terioar a edificiului dau învederat pe faj o epoc care se

resimte de modificrile ce architectura bisericei orientale în-

cearc, prin secolii ai XIII i urmtori, subt influenele ma-

hometane i veneiane i chiar, poate, sub clima mai nordic

a rilor dunrene. Planul, lipsit astzi de peristilul sau tinda

deschis exterioar ce s'a drâmat, ofer în adevr, dup
principiile cldirilor bizantine, dou corpuri principale : în

fa, un nartex sau advon ptrat, i din dosu-i, un atrlum

sau chor, formând o cruce cu lture egale, coprins într'un

al douilea ptrat ; dar laturile curmezie sau transeptul nu

mai sunt terminate în linie dreapt, ci se rotunjesc, formând

d'asupra o semi-bolt, i absida sau fundul, în loc d'o sin-

gur cela sau altar, prezint la mijloc, o semi-circonferin

mai marc, ajutat de fie care parte, cu câte una mai mic.
Aceste trei altare corespund fie care la câte o tind, adic
la câte un spaiu prelungit, coprins între dou rânduri de

stâlpi ce susin o bolt, i cruia,— din pricina asemnrii ce

are cu un co de corabie rsturnat, — i se zice nave (nef)

;

altarul mai mare din mijloc se prelungete cu navea princi-

pal, care e desprit de cele dou nave laterale, prin patru

stâlpi, groi $i rotunzi, de crmid, forniâiui, între sine ar-
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curi cercuite, pe deasupra crora st aezat, cu ajutorul unor

triunghiuri boltite -sau pendentive, cupola central a Panto-

cratorului, înlat i ea pe un zid circular (tambour), ce se

aseamn cu un olan foarte spaios. Aceast dispoziiune cu

oarei-care deosebiri semnifictoare, se afl i în biserica

Domneasc ce este situat în orelul Curtea de Arge, dar

aci. transeptul nu este rotunjit afar din ptratul planului,

i absida, compus tot din trei altare, se prelungete ceva

mai mult la cel din mijloc, apoi iar, stâlpii rotunji ai chorei

sunt înlocuii prin pilatrii ptrai, i turla central, mai lat

se înal mai puin, având împrejuru-i ferestre rotunjite sus ;

o alt diferen însemnat se vede în advoanele acestor dou
biserici, cea de la Curtea de Arge n'are alt nartex de cât

o îngust bolt lungrea, aezat tranversal templului i
desprit de dânsul printr'un zid ; advonul de la Snagov,

din contr, e o camer ptrat cu patru pilatri octogoni,

ce susin un turn boltit, rdicat d'asupr-le i astzi rsturnat.

Un prete cu trei ui, ce corespund fie care cu una din na-

vele chorei, desparte ambele compartimente. La amândou
bisericile, uile i ferestrele corpului principal sunt dreptun-

ghiulare i tlpile lor superioare de lemn sau de peatr, sunt

mai adesea ajutate cu cercuri de uurare.

Din aceste mrunte deosebiri ale ambelor edificii, e lesne

a se dovedi c construciunea bisericei de la Curtea de Arge
a precedat, cel puin cu unul sau cu doi secoli, pe cea de

la Snagov. In adevr, acea biseric poart curat caracterele

ce domnir în stilul bizantin între al XI i al XIII secol,

i,—cu toate c într'însa, arcul înlocuete pretutindeni fron-

tonul triunghiular, la cptâie,—ea se poate asemna foarte

mult cu biserica Catolicon, sau catedrala cea veche din A-

tena. Tradiiunea atribue cldirea sa lui Radu Vod, i în

adevr toate dovedesc c secolul al XIV n'adusese înc pres-

chimbrile ce el introduse în architectura eclesiastic bizan-

tin, când se ridic acest monument, cel mai vechiu poate

din edificiile religioase ale rei noastre.

Biserica dela Snagov s'arat îns a fi mai "nou. Ea nu
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poart nici o inscripiune care s aminteasc despre ctitorii

ei antici, ci numai, peste ua din luntrul chorei, st scris,

in limba greceasc, c sau fcut nite mici reparaiuni la

1815, subt egumenia printelui Neofit. Dar tradiiunea i cro-

nicele au pstrat numele lui Vlad Vod epe ca primul fon-

dator al mnstirii. De aceia i bietul rposatul egumen Sna-

govean Ghermano Brtianu, împins de un exces de zel i,

luându-se dup unii archeologi de fantazie, — a cror nemenie

a început a se 'nmuli la noi, sub ocrotirea nepsrii pu-

blice, — bietul egumen, zicem, a i înscris, la capul unui

portret mural al lui Neagoe Basarab Voevod, ce se afl în

biseric, urmtoarea legend de o bizarerie anacronistic cu

totul comic : Io MixaJA BofKC^v, Hfiifui liac^ipaK a 4 ko«kc»;^.

Srmane Neagoe ! tu, cel mai blând dintre domnii pmân-
teni ; tu, care ai trit toat viafa în frica lui Dumnezeu, dup
poveele sufletescului tu printe, sfântul patriarch Nifon; tu,

care ai lsat învturi aa de virtuoase, fiului tu Teodosie

Voevod, carele, cu numele su cel adevrat, st i acum pe

pereii dela Snagov, alturi cu tine ; tu, srmane, ce vei fi

greit oare lui Dumnezeu, pentru ca un arheolg necioplit

s te insulte peste trei sute i mai bine de ani, cu numele

sângeros al lui epe?
i cel puin dac aceast grosolan i umilitoare rtcire

i-ar fi gsit scuza întrun simimânt de recunoti acordat

adevratului ctitor al sfântului loca ? Dar nu, epe e cu

nedrept înlat Ia onorile de fondator al Snagovului. Cinci-

zeci de ani i mai bine înainte de a lui Domnie, zic unii c
un Basarab Voevod, fiu al lui Basarab Voevod cel bun, ar

fi cldit acea mnstire, în anul dintâi al secolului af XV-lea.

Astfel cel puin ne spune un chrisov al lui Constantin erban
Voevod, cel poreclit Cârnul, din 30 Mai, \ih)4. Dar pe vremea

citat, tim c domnea Mircea Vod cel btrân, c acesta,

chiar d'a fost i Basarab, erâ fiu al lui Radu Voevod, i c
dânsul în toate hrisoavele sale, nu poart alt nume decât

cel sub care a rmas ilustru pentru toat posteritatea. Se vede

dar c Snagovul na fost cldit nici de acel Basarab Voevod
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mai SUS menionat, care a domnit abia pe la 1442; ci negreit

a fost cldit mai înainte d'aceast domnie, i prin urmare cu

mult mai înainte d'a lui Vlad epe. Chiar între documentele

mnstirii se gsete o carte a lui Dan Voevod, fiul Mircii,

dela anul 6937 (1428, Octomvrîe 29), în care sunt numii ca

fii ai domnitorului, Danciul i Basarab.

Apoi când aceste dovezi n'ar fi deajuns, când autenticitatea

actelor scrise s'ar tgdui, — de vreme ce trebuie s mrtu-
risim c i la noi falsarii de hrisoave au fost numeroi, — a-

tunci un alt document mai temeinic, preios odor de argint

i de zmal, pstrat i el de secoli în mnstirea Snagovul,

ar veni s ne ateste c el se afla în aceste ziduri cu mult

mai înainte chiar ca Basarab sau epe s le fie adaus o

peatr. Acela e un engolpion sau iconi de piept, pe care

o purtau arhiereii atârnat la sân.

Am mai avut prilej a descrie un asemenea obiect, vorbind

despre unele argintrii ale mnstirii Bistria ^)\ cel din Snagov

1) «Mnstirea Bistria pstreaz mai multe suvenire dela banul Preda

Basarab fiul dvornicului Pârvu, care era frate cu banul Barbu, devenit

monahul Pahomie, i, între altele, acel frumos engolpion de aur i de

zmal, despre care am vorbit mai sus i care poart în exerga lui de

zmaluri verzi i albastre alternate, o inscripiune amintind asemenea i
pe monahul Pahomie, unchiul lui. Cuvintele acestei inscripiuni, sunt tra-

duse pe românete : «Au fcut acest panaghiar (sau icoan a Maicii Domnu-
lui) «robii lui Dumnezeu, monahul Pahomie i jupanul Preda marele ban,

la anul 7029 (1521)». — Acest frumos obiect de art e format din dou
tipsii rotunde ca de ease centimetri în diametru, ce se deschid pe ba-

lamale. Partea convex sau capacele înfieaz : pe o fa, Adormirea

Maicii Domnului, încrustat pe argint aurit ; pe cealalt, chipul Mântui-

torului înconjurat cu flori spate în argint i suflate cu zmal rou, verde

i albastru. Partea concav sau interiorul are: pe o fa, pe Maica

Domnului cu Christos prunc în brae, încrustat între patru heruvimi

aripai, cu o rugciune in limba slavon i o bordur de flori gravate

împrejur; cealalt fa reprezint o lucrare i mai complicat. Exerga e

ocupat de inscripiunea citat; cercul din centru încinge un ptrat ce

figureaz o galerie cu doui stâlpi de aur, boltit â jour, în fundul creia,

format de convexitatea tipsiei, se vede figurat în zmal în glafuri (champ-

leve) un osp de îngeri. Poriunile de cerc ce rmân împrejurul p-
tratului sunt ocupate de patru figuri de serafimi i de prooroci, gravai
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are chiar aceiai structur, fiind compus i el din dou mici

tasuri metalice ce se deschid pe balama (sur charnlere) ; \\^-

care tas are o parte convex i alta concav. Totul este de

argint aurit, dar poleiala i zmalul (in glafuri) ce decorau

mai toate ornamentele, au perit cam pretutindeni.

La unul din tasuri, decorul din centrul cavitei s'a perdut,

rmâind numai nite chipuri de sfini pe cercul buzei. Pe

partea convex se vede Domnul Christos la mijloc, în relief,

i împrejuru-i, un desemn de foi i de arabescuri.

Pe al doilea tas, în fundul cavitii, se zrete, într'un p-

trat adâncit, Domnul Christos coprins într'un nimb oval de

argint, ezând pe un je, cu sânta Carte în mân, iar Maica

sa Preacurat i sfântul loan Boteztorul, cu vemântul su
de piele de oaie, stau de laturi. Aceste figuri se strvd printr'o

colonad «format de patru stâlpîori, unii sus prin arcade

joiir, lucrate toate cu dltia.

In sfârit partea convex prezint pe Maica Domnului, pa-

troana mnstirii Snagovul, în picioare; doi îngeri stau al-

turi, artând în sus; pe lâng ei mai multe personagii cat

spre cer. D'asupra capetelor, sbor douî ali îngeri, care ne-

greit stteau sub picioarele Domnului Isus Christos, înl-

ându-se fa Trie; cci imaginea poart d'asupra titlul de

*t K-K/Hiciini rociic;i,iu», înlarea Domnului. Dar acea parte

a reprezentaiunii a perit i se vd numai locul cuielor, ce o

prindeau de tas. Jur împrejur, pe muchea convex, se vede

gravat o inscripiune slavon spat cu litere în relief, care

e traduce românete :

f a fcut acest panaghiar /'sau icoan a Maicii Domnuluijupan Dr-

pe foaie de aur i acoperii cu un strat translucid de zmal verde.

Aceast delicat i frumoas lucrare, cu totul bizantin ca stil, chiar de

ar f! executat în Italia, i-a perdut în multe locuri zmalurile sale, mai

ales pe cele roii. Un engolpion de acela fol, dar mult mai stricat înc

SC afla ia Snagov, dat de jupan Drghici, la 1431 Arhiereii purtau a-

tmate pe piept asemeni ornamente, din care se mai gsesc i în tezaurul

sinodal dela Moscova». Crile banului Preda Basarab, în Rcvistn Ro-

mân, t. I. p. 73().
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ghici, pentru locaul de pstrare Vintilesc, spre a se coprinde în zestrea

mnstirii dela Snagov. în anul 6939, Iunie 7 (dela Christos 1-138).

Acest preios dar al jupanului Drghici, care, înscris i
astzi în zestrea i în inventariele Snagovului, se pstreaz
acum înc, dup patru sute douzeci i patru ani, în ruinata

mnstire, este interesant sub mai multe privine. Model

vrednic de însemnat al feluritelor miestrii executate de ar-

gintarii bizantini înc pe la începutul secolului al XV-lea, el

ne arat, împreunate, arta sptorului cu a gravorului, i nu

ne rmâne de lips decât foia de zmal transparent care a

picat dup conturnele ornamentelor crestate cu acul pe metal.

Aceste arte delicate poate c nu perir în Constantinopol

îndat cu luarea cetii de Turci
;
poate c toi meterii greci

nu se risipir îndat prin Italia i alte ri mai deprtate;

cci aceiai miestrii le gsim exercitate cu o identic asem-
nare, în iconia engolpion, lsat la Bistria de banul Preda,

pe la 1521.

Dar, osebit de cestiunile asupra artelor i industriei bizan-

tine, iconia jupanului Drghici tie a ne rspunde i la alte

întrebri de o însemntate mai local. S nu cerem în adevr
dela dânsa, cu deamruntul, cine a fost druitorul ei. Destul

c ea ne-a spus mai mult decât cronica, decât chrisoavele,

decât tradiiunea, pstrându-ne numele lui. Dar ea ne de-
teapt mintea asupra unei cestiuni de o mai mare importan

]

ea ne spune c locaul în care a fost depus spre pstrare,

ca o zestre a mnstirii Snagovului, se zicea locaul Vintilesc,

Românii, la sat, pe cel dintre dânii care tie s fure oul

de sub coofan fr s-i bage de seam, i carele aude, mite,

i iarba crescând, îl numesc nsdrvan i-i zic c e chiar

Vintil. Dar apoi, cine e, biet, tot la dânii, acela care d,
ziua la miaza-mare, în gropi i nu tie s 'mpar paie la

doui mgari ? — Ia, alde nea Vlad, alde nea Vldat, pc-
tosul, care, de spune i el la soroace câte un cuvânt nepo-

trivit la sfat, toi îl ieau în rspr i-i strig râzând:

«Vorbi i nenea Vlad,

C-i i el din sat I»
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i CU toate acestea, W/z/z/a priceputul i nevoiaul de W^-
dii, poart amândoui tot acelai nume. De nu m credei

pe mine, întrebai s v spun Ptracu Vod cel bun, carele,,

în hrisov domnesc, scris pe slovenie i întrit cu pecetia gos-

pod, zice curat, c lui Vintil Vod dela Slatina, pe nume
bun îi zicea, Vlad Voevod.

Dup împrejurri i timpi, au i numele proprii, deosebite

injelesuri, forme felurite. Astfel, muli din domnii notri vechi/

care au purtat acest nume, însemnând stpânire în limba

slavon (Ki\a;i,aTH, imperari) s'au poreclit Vladislav, dac 'n

ar sufl pe atunci vântul leete, Laio dac sufla ungu-

rete, Vlad sau Vlaicii, dac ei se ineau mai mult de rebe-^

deniile lor din Sârbia, i în sfârit Vintil, când ei pstrau

un nume cu fizionomie mai neao româneasc. Dintr'aceasta

înelegem, recapitulând inscripiunea iconiei lui Drghici, c
mnstirea Vintileasc a Snagovului a fost cldit, înainte de

1421 de un Vlad Voevod oarecare, acela, poate, care a dat

mnstirii patru mori în Dridich (Dridu pe Ialomia), aezând

care sate au s le pzeasc i s le dreag, când se vor

-tricâ, precum zice un hrisov al lui Basarab Voevod, dat

;n Gherghia, la 13 Martie 1442 ; acelai poate, care, sub

numele de Vlad marele Voevod cel btrân, a lsat la m-
nstire, crile vzute de Vintil Vod la 1534 (aprilie 3), i
pe care l-au ajuns moartea la satul Bltenii.

Fi-va aceasta un Vladislav sau Vlaicu, fiu al lui Alexandru

Vod Basarab i socru al regelui sârbesc Uro, care, sub

titlul de Voivoda Transalpinus, Banus de Zeurino et Dux
novce plantationis Terroe Fogaras, a domnit dela 1360 înainte ?

— Fi-va fiul lui Mircea, Vlad Voivoda Basrabice et Comes
Severini, care, la anul 1369, sub domnia tatlui su, a în-

cheiat din Arge, un tractat de închinare cu Ladislas Jagelon,

regele Poloniei i cu soia lui regina Edwiga? — Fi-va un

alt Vlad i mai puin cunoscut? — iat o cestiune ce din is-

voarele care ne-au fost a-mân, nu se poate descurc.

Dar în privina originelor îndoioase, un scriitor trebuie

>â fie discret, i totdeauna cititorul îi ine seam de aa
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bun i plcut urmare, când dânsul nu abuzeaz de rb-

darea lui.

Spre a merita i noi o asemenea indulgen, s fugim un

minut din Snagov, s prsim zidurile-i ce cu atâta struin
ne ascund adevratul an al primei lor înlri ; s ne avân-

tm pe balta lat ce le 'mpresoar de toate prile, i s ne

pornim, purtai de o luntre mititic, scorbure nemiestrit de

copaciu, pe care încetior cu vâsla o mân un modest clugr
din mnstire. Dei soarele, cu puin trecut dela ameaz, do-

gorete înc cu putere, dar pe ap, se simte o dulce rcoare

;

mici valuri încreesc suprafaa de un verde întunecat a blii,

i se pierd cu oapt în stuful dela margini. Din distan, în

distan câte un bodârlu îi arat capul su subire i mictor
peste unde, i îndat dispare afund printr'o rpede i curioas

încovoiere a gâtului. In mai multe unghiuri, grupe de rani,

grmdii în câteva luntri, trag prin ap nvoadele lor, ce se

deosibesc numai printr'un semi-cerc de plute legnate peste

valuri. Noi ne urmm îns calea spre rsrit, i peste vre

o or de loptare, ne apropiem de stuful malului despre

miaz-noapte; ne strecurm uor printr'însul, însoii de'ncânt-

torul concert al broatelor i sosim la vadul stenilor din Turbai.

«Hei, mre, ftul meu!» — îmi zicea pe drum clugrul

-care avea firete mult smân de vorb; — «vezi biserica

asta dela mnstirea noastr cât de veche i drâmat este
;

apoi, zic oamenii btrâni c'au auzit dela moi strmoi s fi

fost, înainte de vreme, pe acela loc, alt biseric mai veche

i mai frumoas
;
i aceia, dup vremi i din urgia dumne-

zeiasc, s'a cufundat în balt cu turl, cu totul, cum era.

D'aceea, când bate uneori vântul i cltete adânc apele, se

aud sunete de clopote eind tocmai din fund
;
i s'o crezi

asta, ftul meu, cci, vezi, când a fost în vechime, a venit

de s'a desprins din ââne, ua dela acea biseric cufundat,

i a plutit pe deasupra apei, pân aci la Turbai
;
i era p'a-

tunci în sat aci schit de maici, care acum de mult vreme

s'a rsipit. Iar, dac a auzit aa, cum c s'a ivit pe faa apei

o u minunat, cu sfini i cu slove spat, i c'a sosit aicea
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la margine, s'a sculat maica staria i a mers cu clugriele

de au ridicat-o de pe mal i au pus-o la intrarea bisericei.

D'atunci încoace, vezi, din câi s'au ispitit s citeasc slova

ce este scris d'asupra, nimeni nu s'a priceput, i pare-mj-se,

ftul meu, c nici d-ta, n'o s-i dai de cptâiu, mcar c'ai

citit de rost slovele scrise pe mormintele din biserica noastr,

dela Snagov.»—«M voiu încerca, tat, i vom vedea?» îi rs-

ounseiu. — «S tii, adaose bietul clugr în simplicitatea sa,.

c dac le vei citi i pe cele dup u, apoi eti, ftul meu,

crturar de primejdie!»

Acest linguitor epitet m fcu s zâmbesc; modestia mea
se deprinsese, din numeroase excursiuni anterioare pe la m-
nstirile din ar, a inspira o mirare fenomenal, clugrilor

locuitori într'însele, crora le descifram i le desluam ins-

cripiunile slavone i adesea româneti, pstrate în bisericile

lor, pe care ei, în mare parte, sunt învai a le privi ca o

liter moart, ca un depozit misterios al trecutului, destinat

a rmânea neîneles pentru toate generaiunile moderne i
viitoare.

Cu asemenea vorbiri, sosirm în curtea de gard a biseri-

ncuei dela Turbai. Era o mic cldire ca de 7^2 stânjeni

lungul i 272 stânj. latul, cu ziduri groase de peatr i c-
midâ, dreapt pe dinafar, i interesant, în luntru, prin

firidele-i cu cerc oval i prin chora-i rotunjit, scobite toate

în preii laterali. ease portrete, foarte grosolan lucrate or-

nau interiorul : al lui Mihaiu Vod, al Doamnei sale, al unei

irie cu doui coconi, i al printelui Rafail arhimandritul

(lela Snagov, carele a egumenit pela 1750. Dar obiectul cel

mai interesant din acest mic templu era, fr îndouial, ves-

tita u pus la intrare.

Se vede c odinioar ea era în dou canaturi ; dar acum
'f cstea sunt împreunate i amândou retezate jos, spre a se

'triyi la tocul mai mic unde au fost aezate. Nici mrimea,
ir nici lucrul, nici epoca ei nu permit un minut a crede c
a aceasta a fost fcut pentru locul unde se afl acum.
ilimea ei are 1 m., 92; in lrgime total, este de l m., 2;
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iar grosimea tlpilor de stejar ce o compun, e de O m, 8.

Fiecare canat, împrit în trei câmpuri (panneaux) în form
de ptrat lunguie, era ocolit jur împrejur, cu o streain
sculptat cu litere majuscule slavone ; dar partea de jos a

inscripiunei a fost tiat, i prin urmare lipsete. Inscripiunea,

astfel pe cât o înelegem, conine un text slavon din sfântul

loan Gur-de-aur, recomandând ospitalitatea ce are a gsi
cltorul la umbra templului sfânt ; el ni se prezint, trunchiat

pe ease linii, dispuse unele vertical i altele orizontal.

Câmpurile cuadrilatere, sculptate în rondbos, cu o dalt

destul de miestrea, reprezenta :

Cele dou de sus: pe Maica Domnului i pe îngerul ce

poart floarea de crin a Bunei-Vestiri, urmai fiecare de câte

un brbat, (unul mai june i altul mai în vârst) cu coroan
i aureol circular pe cap i cu câte un sul de hârtie des-

furat în mân. Poate c acestea sunt chipurile druitorilor

frumoaselor ui i ctitori ai locaului la care ele serveau
;

cele dou dela mijloc port câte doi sfini în odjdii biseri-

ceti i într'o poz dreapt i grav; cele dou de jos: de

o parte, au pe sfântul George clare împungând cu sulia

pe balaur, iar de cealalt, pe sfântul Mercurie, asemeni c-
lare, cu steagul în mâng.

Aceste patru icoane din urm sunt încadrate sus, prin nite

banderole arcuite, pe care se citete o inscripiune slavon,

ce o traducem astfel :

S'a fcut acest chram în zilele precuvio-

sului i de Christos Iubitorului Iw. Vla-

dislav Voevod i Domn al toatei rei
Ungrovlahiei. In anul 6961. (1453).

Aa dar, în anul când Bizanul cdea sub puterea cuceri-

toare a Otomanilor, Domnul rei Române, Vladislav, pre-

decesorul lui Vlad epe, se ocup de a cldi o biseric, pe

care o decora cu aceste ui aâ frumos spate în lemn de

stejar i împodobite negreit cu poleieli i cu ornamente poli-

crome, pe care, vremea i apa le au ters, fr a desfiina

cu totul urma migmei encaustice, ce se deosibete înc prin
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unele crestturi ale lemnului. Epoca acestei lucrri artistice,

în care stilul ornamentelor bizantine se cam resimte de o

influen gotic, vine tocmai de corespunde cu timpul în care

Lucas Moser (1431), Schuhlein (1468), i ali meteri sculp-

tori împodobeau bisericile Suabiei mai ales, cu ui, altare,

cruci i statue spate cu fine i ornate de picturi multi-

colore.

Vladislav Voevod dar, care a lsat i danii la mnsti-
rea Snagovului, cldi într'însa o biseric ; nu negreit, pe

cea mare, pe cea primitiv, care exista de mai nainte i exist

înc i pân azi, ci alta care, în împrejurri fatale, a perit

cufundat în ap, cum zice tradiiunea, i din care au scpat

numai uile dela Turbai.

Azi, în Snagov nu se gsesc alte cldiri antice decât bi-

serica din mijloc i temeliile zidurilor împrejmuitoare. Toate

încperile mnstirii au fost date jos i înlocuite, la 1840,

prin irele de camere i de chilii, destinate pentru închisoare

i pentru locuina clugrilor i impiegailor. tim îns, din

auzite, c'n vechia cldire erau dou paraclise sau capele.

Aceasta ne o mai adevereaz i o interesant scriere, ce o

datorm unui clugr arab, cltor prin ara noastr, sunt

acum mai bine de doui secoli. In adevr, sub domnia lui

Matei Vod Basarab, un patriarh din Antiohia, Macarie,

plec s culeag milostenii prin rile cretine din Europa

rsritean; el trecu pe la noi, prin Moldova, merse în Mos-

covia i se întoarse apoi iari aici, unde azist la moartea

lui Mateiu, la înlarea pe tron a lui Constantin erban i
la toate tristele evenimtnte ale rsvrtirii Dorobanilor i Sei-

menilor, sub aceti doi domni. Cu dânsul cltorea fiul

su sufletesc, arhiJiaconul Paul din Alep, care înscrise cu

bgare de seam tot ce vedea, tot ce auzea prin aceste ri
strine. Legi, obiceie, ceremonii, ci, orae i ales mnstiri,

tot e descris cu amruntul în precioasa lui carte, adevrat,

tabel al rei i al vieii Românilor i Moscoviilor de acum
dou sute de ani. Arab de natere i scriind arbete, el nu

lipsi de a se mira i a se plânge vzând rri in ara Rf)înâ-
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neasc, numele lor de Arapi era cu nedrept înjosit, de vreme

ce se da numai robilor negri cu prul crej i cu buzele late,

care slujeau ca seizi la boierii români. El vizit toate m-
nstirile câte erau pe atunci dincolo de Olt i dincoace, pân
în eparhia Buzului, iar cea dup urm la care sosi fu m-
nstirea «Synagogo, aezat într'o insul, cu o mare balt

«împrejur, i având, la mijloc, un templu mare cu hramul

«Intrarea Maicii Domnului în Biseric, i dou altele mai

«mici; la aripile cldirii, închinate Bunei-Vestiri i Sfintei

Adormiri.» Astfel, în trei templuri, unite 'n micul ostrov, se

afl adorat toat sublima legend a divinei Mume!
Lui Paul din Alep, i se spuse c mnstirea er cldit de

Mirtaja Voivoda (Mircea), de Radzivil Voivoda (Radul), de

Mbasaraba Voivoda (Basarab) i de Petros Voivoda (Petru);

dar nimeni nu-i pomeni de Vladislav, care, dup toate apa-

renjele, înljase paraclisul Bunei-Vestiri. Cine tie, în ce tim-

puri de foc i ruinare acest paraclis, aezat într'un colt al

cldirii, ca cele dela Cozia, a fost aruncat în ap de destruc-

tori, i uile-i de lemn sculptat au plutit ctre rmuri, spre

a conserv suvenirea ctitorului su i a da natere legendei

ce 'mi povestise clugrul, vâslaul meu.

Dar când, dup descifrarea inscripiunii ce se afl pe acele

ui, fcui eu tovarului meu, aceast poveste, complectat

acum din notiile tradiionale ce, în mare parte, el însui

îmi dase, dei m silii a-i dovedi c eu repetam numai zi-

sele lui, desluindu-le, bietul clugr, încremenit de mirare,

îmi rspunse prin proverbul caracteristic : «Hei, ftul meu !

departe-î griva de iepure!» Din câte-i spusesem, ceea ce-i ve-

nea mai greu, era d'a renun la credina învederat c Vod
epe a cldit Snagovul i c dela dânsul sunt toate obiec-

tele, rmase din vechime în mnstire. Nu e îns mai puin

adevrat c suvenirele lui Vintil, Vlaicu sau Vlad cel btrân,

lui Dan Voevod, lui Basarab i lui Vladislav, din care cele

mai vechi se repoart cu aproape un secol înainte de epe,
stau marture netgduite în contra tradiiunii. Tot ce se poate

acord acetia, e c i acel domn va fi dat mnstirii ceva
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scutiri i daruri, pe care le i rememoreaz Mircea Vod,
fiul lui Radu-Vod, într'un hrisov dela 1558.

epe, cumplitul epe, pare a fi întrit i el ceva danii

la Snagov, precum a fcut la Tismana, la Cozia, la Comana
i în alte pri; asprul asupritor îi avea i el zilele de cu-

cernicie. Nemblânzit i însetat de sânge astzi, mâine îi ctâ

mântuirea într'o danie cuvioas. Ca toi tiranii, el credea, cu

un act de pletoas drnicie, s poat terge din crile pro-

vedinei divine, urgia ce-i meritase prin alte fapte ce rs-

pândeau jale i teroare. Cronica, repetând poate aceast an-

titez tradiional, ne-a pstrat datina despre dou cldiri ale

lui. Una este cetatea dela Poenari, înlat pe un pisc de

munte în apa Argeului, i cealalt e mnstirea Snagovului.

Ea spune c Târgovitenii mâniase foarte tare pe asprul dom-

nitor, insultând pe un frate al lui. Era în ziua de Pate, i
orenii, brbai i femei, petreceau în ospee ; tinerii i fe-

tele, împodobii ca de srbtoare, se veseleau în hore. Deo-

dat, fr veste, sosesc slujitorii domneti i-i coprind de toate

prile ; lupta nu erâ prin putin ; toi erau prini fr mij-

loace de aprare. Atunci, câi au fost oameni mari i btrâni,

pe toi îi au tras în eap,* slujitorii lui epe Voevod i au

ocolit tot târgul, purtând groaznicele lor trofee ; mai îndur-

tori, dar nu mai puin cruzi pentru cei tineri, i-au pornit în

ceat cu muierile lor, cu fete mari i cu copii, aa cum au

fost împodobii de ziua de Pate, i-au dus sus la munte, la

Poenari, i acolo, zi i noapte, au lucrat, bieii cretini, la ce-

tate, pân s'au spart toate hainele de pe ei i pân au r-
mas toi desvnuti, cu pieile goale.

Ruinele cetii, în apriga lor pustietate, ^au înc martore

despre slbatica rzbunare a Domnului i despre crudele su-

ferine ale srmanilor osândii

!

Asemenea fapte, adeseaori repetate, au trebuit s detepte

mustrarea în cugetul lui epe ; ca s-i aline negreit con-

tiina turburat, el se art poate mrinimos i cu vechiul

loca de cuvioie ce sta singuratic în balta Snagovului. Tatl

su, Vlad Voevod Dracul, la 1441, i fratele su. Radu Vod
AI 1. Odobesca Voi. III. o
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cel frumos, la 1464, n'au fost mai puin darnici ctre aceast

mnstire, care era o fundaiune a vechilor Domni Vintileti,

poate chiar strbuni ai lor.

Radu cel frumos este, poate, Domnul care ls într'însa i
o tipsie de argint, (de 29 centimetre în diametru) ce se ps-

treaz i pân azi, purtând pe cercul buzei, gravat cu litere

slavone mari i frumos tiate, o inscripiune slavon, care

zice pe românete :

«t Cu mila lui Dumnezeu, Iw Radul Voevod i Domn al toatei rei
Ungrovlahiei, fiiul preacuviosului i de Christos iubitorului Iw Vlad ma-

rele Voevod».

S mai adogm înc cum c, în domnia lui, la 1488, un

boier anume Radu Trmândat, la ceasul morii, ls i în-

chin satul su de motenire Drgoeti, sfintei mnstiri Sna-

govul, pentru sufletul lui i al prinilor lui, ca s le fie lor

de venic pomenire, iar clugrilor de hran.

Apoi i monahia Evpraxia, muma lui Vldu Voevod, se

art i dânsa darnic ctre acest sfânt loca ; la anul 7028

(1520), Iunie în 11, Neagoe Basarab Voevod dete o porunc

prin care întrea mânstirei Snagovul toate câte le dase i

oricâte ar voi s mai deâ, de a sa bunvoie, acea btrân
Doamn, sfintei mnstiri, printelui egumenului i clug-

railor dintr'însa.

Mai muli Domni i câiva particulari mai venir i în urma

acestora, s adaoge sau s confirme averile i privilegiile an-

ticului loca ; dar cu secolul al XV-lea, putem zice c se în-

cheie epoca în care mnstirea sttîi, bogat i strlucitoare,

sub ocrotirea ctitorilor primitivi. Am menionat mai toate

amintirile ce ea pstreaz acum din acel period de antic

splendoare, i nu-1 putem mai bine închide decât cu câteva

pietre funerare.

Din câte morminte au existat din vechime în biserica deia

Snagov, zece mai stau acum în fiin, grmdite în partea

dreapt a advonului, dinaintea uei despre chor i împre-

jurul pilastrului octogon ce desparte colul despre sud-vest,

purtând toate inscripiuni mai mult sau mai puin citee. Alte
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lespezi roase se mai gsesc prin biseric ; dar cine poate

spune pe ale cui trupuri au stat aezate ? Singur numai una,

mai mare, ce este în faa uilor împrteti ale altarului, ps-

treaz o tradiiune. Se zice, — i poate nu e eroare, — c a

fost piatra mormântal a unui Domn crunt i nelegiuit,— a

lui ept, în gura poporului, — care înnlase la Snagov, în

cldirile despre miazzi, un fel de camer de tortur din care

osânditul. dup ce suferise caznele impuse cu fier i cu foc,

era azvârlit, prin mijlocul unui scripete sau balist, în adân-

cul iazului. Cu drâmarea vechilor case, camera de tortur

i scripetele au disprut ; dar înc de mai înainte, se zice c
mitropolitul Filaret, al crui nume e aa de popular prin

mnstirile rii, ar fi pus s tearg literile dup mormântul

urgisitului domnitor, care cldise acele groaznice maine, i
i-ar fi aezat piatra, pentru venic pedeaps, ori pentru iz-

bvirea nenorocitului su suflet, sub picioarele preotului, când

ese cu sfintele daruri. Tot de aâ simiminte împins, rpo-
satul episcop de Arge, Ilarion, a pus s tearg din bise-

rica Curii de Arge, un portret ce se zice a fi fost al lui

Vlad Vod epe, i în locul acela, a pus s zugrveasc pe

al cuviosului archiereu losif, cel dintâiu episcop Argean, i
restaurator al frumoasei biserici episcopale.

Dar ca s revenim la mormintele din Snagov, cari poart
înc inscripiuni, dei credem c sunt strmutate din locu-

rile lor primitive, vom meniona unul ce arat pe patru linii,

împrejurul lespezii, cuvinte slavone în care citim:

i" A rposat ro-

bul lui Dumnezeu monachul loan marele logoft, în

zilele prea-cuviosului

i de Christos iubitorului Iw. Basarab Voevod. In anul

7(»0 !ji 2 luna. fev. 4.

râna unui mare logoft al lui Basarab Voevod, clug-
rit poate în Snagov, fu depus subt aceast piatr la 1494.

Alturi cu dânsul zace subt o lespede frumos sculptat cu

litere regulate, coprins într'o strain adâncit împrejurul
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pietrei, un alt mare dregtor, mort la 1512, siib domnia lui

Radu Vod Vldu. Pe aceasta se mai poate traduce:

t A rposat robul lui Dumnezeu Pârvul

mare dvornic al toatei âri a Ungrovlahiei

i despre Dunre în

. . 7020 ... 5 luna iunie . . . zile, sâmbt la ceasurile 4 ale

zilei. Venica lui pomenire

!

O Doamn rea i un Domn bun.

Dac acum, ridicând ochii dela morminte, vom ctâ o

privelite mai puin întristtoare, pe preii bisericii, picturile

lor ne vor strmuta deodat într'un larg câmp de ipoteze,

atât asupra artei bizantine cât i asupra istoriei pmântene.

In adevr, zugrveala interioar a bisericei prezint graduri

aa felurite de miestrie încât la fiece chip, la fiece icoan,

la fiece obiect zugrvit, trebue s facem o distinciune între

ceeace este vechie pictur bizantin de stilul arhaic al coa-

lei lui Panselinos, domnitoare mai ales în mnstirile mun-

telui Atos, i ceeace este adaos, prefacere, meremet dintr'o

epoc de decaden grotesc, oper poate a nedibaciului re-

parator al bisericei, dela 1815. Trebue s observm c mai

cu seam sfinii ale cror chipuri, într'o mrime superioar

naturei, ocup preii laterali i rotunjii ai chorei, înfi-

eaz caracterele unei arte mai antice, mai corecte
;

pozele

lor schematice nu-i opresc d'a pstra în figuri, urmele unui

penel sigur i adânc inspirat de simul mistic al artelor re-

ligioase în Orient; vemintele in asemeni forme i desem-

nuri antice, printre cari vom deosebi, — lsând la o parte

multe particulariti mrunte i caracteristice,— stiharele aco-

perite cu cruci de purpur i de aur ale unor sfinte perso-

nagii, i cciula de o form original i cu totul medieval,

a sfântului lacov Persianu. Aceste icoane poart fiecare, nu-

mele sfântului în limba slavon, i iat cum sunt dispuse:

La stânga, începând dela tâmpl, se afl:
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Maica Domnului ;—împratul împrailor i Domnul Domnilor i ma-

rele archiereu Isus Christos Mântuitorul;—Sf. loan Inainte-Mergtorul;—

Sf. Procopie ;— Sf. Artemie :—Sf. Mina;—Sf. Galaction ;—Sf. Mina Egip-

teanul: -)—Sf. Sava Stratilat.

La dreapta, începând iar dela tâmpl^ sunt

:

Sf. Dimitrie ;—Sf. Gheorghie ;—Sf. Teodor Stratilat ;—Sf. lakov Per-

sianul;— Sf. Nikita;—Sf. Eustatie, cu doui copii: Sf. Agapie i Sf. Teo-

pist:— Sf. Constantin i Sf. Elena-).

Partea cea mai mare a picturilor ce orneaz ceilali prei
cu icoane, nu merit câtui de puin ateniune, nici ca art,

nici ca vechime; dar pretele ce vine în faa tâmplei i cel

ce st d*a stânga, când intri în advon, prezint mult interes

prin portretele domneti ce se vd pe dânsele.

Cunotinele noastre genealogice asupra Domnilor pmân-
teni nu sunt înc acum destul de întinse i de lmurite ca

s ne putem explica gruparea i filiaiunea deosebitelor chi-

puri ce se reproduc cu identitate pe acei doui prei. S ne

mulumim de o cam dat a le enumera în ordinea în care

se afl, i poate c timpul va vrsa asupra lor mai mult
lumin.

Pe poriunea din dreapta zidului din chor, este mai întâi,

Neagoe Basarab cu fiul su Teodosie Voevod. Dei prin-

tele Ghermano Brtianu i-a înscris la cptiu acea enigm
istoric fr sens, pe care am menionat-o mai sus, dar pre-

zena junelui Teodosie, tipul chiar a lui Neagoe, cu buclele-i

aurii lsate pe piept, cu figura sa dulce i blajin, cu mus-
tâtile-i rsucite în jos, nu las nici o îndoeal asupra per-

soanei reprezintate în acest portret. Alturi cu dânsul st
Io Mn^M-k BoiKvW. i amândoui in, ca ctitori, biserica pe palme.

Costumul acestui Mircea nu este cel îngust i cavaleresc

purtat de Mircea btrânul în portretele sale dela Cozia i
dela Curtea de Arge; e un costum larg, oriental, un caftan

lung de stof de fir cu guler de blan, astfel cum poart
principii notri din secolul al XVI-lea i urmtori. Acest Mir-

) l*artea de jos a trupului e tiat de o fereastra.

-) Idem.
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cea nu e dar cel btrân, Mircea ci poate (Ciobanul?) fiul

Mihnei, cum pare a o dovedi portretele ce urmeaz.

De partea stâng a uei, st Io IlfTpS Bciko^, purtând într'o

mân o basma roie cu bordur de fir, i în cealalt o cruce

cu trei rscruci, (lîna mai mare, la mijloc, i alte dou mai

mici, sus i jos). Lâng dânsul st un tânr, Io Pa^^ Bc»6KC»;i,

'apoi altul, i mai mic de talie,Io MiîpM-k Bc»KC>A. In sfârit,

la margine, tiat în mare parte de ua lateral care d tre-

cere din advon la chor, este chipul Doamnei Chiajne, rH;vH{.

KHfHiHa, purtând, ca toate celelalte portrete, o coroan 'nalt

de aur, pe cap, cu deosebire c a ei nu este terminat cu

bumbi, ca a principilor brbai. In mâna stâng ea are o

basma roie cu ciucuri de fir ; în cea dreapt o cruce în-

treit ca a lui Petru Voevod.

Negreit c din aceste deosebite personaje, e lesne a re-

cunoate pe Mircea, soul Chiajnei i pe fiul lor. Petru Vo-

evod chiopul. Dar cine sunt tinerii Radu i Mircea Voevozii?

Ce caut toji acetia la un loc eu neîmpcaii vrjmai ai

familiei lor, principii Basarabi ? Iat enigme grele de des-

curcat.

tim c Petru Voevod chiopul a avut de frate pe Alec-

sandru Voevod... Avut-a el oare i ali doi, anume Petru i
Mircea, care au murit tineri ? Se poate ; dar atunci de ce

lipsete portretul lui Alexandru Vod care, el era frate mai

mare ? tim c Petru Voevod a fost însurat cu o transil-

van, Elena Cherepovici, dela care a avut numai o fiic,

Tudoria. Dar oare avut-a el, dela o alt soie, doui feciori,

anume Petru i Mircea ? Vârsta tinerilor din portrete i t-

cerea complect a istoriei dau pân acum puin probabili-

tate acestei ipoteze. In sfârit, zugrvitu-s'a biserica din

Snagov, sau cel puin aceste portrete, în timpul domniei lui

Mircea Vod (între 1545 i 1559), sau în a lui Petru Vod
(1560— 1567)? Atunci pentru ce s'au pus i Neagoe Basarab,

cci el nu e nici ctitorul primitiv al bisericei, nici rud a

familiei lui Mihnea cel ru.

Documentele nu ne pstreaz nici o amintire despre vre-o
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reparaiune sau înfrumuseare fcut mnstirii; de ctre Nea-

goe, de ctre Mircea Ciobanul sau de ctre fiul su Petru.

Singur, prin acei timpi, Vlad Voevod, cel de s'a 'necat scl-

dându-se în Dâmbovi la Popeti, ne spune, la 1530, c
vzând monstirile Snagovul i Tânganul «rmase fr de

«cercetare i slbite, a luat seama de ele i le-a îngrijit pe

«cât a fost cu putin stpânirii sale i, nimnui sil ne f-

«când, ci dela sine i din averea sa, le-a druit moia Gârla-

«lung, ca s-i fie lui i prinilor lui spre venica pomenire,

«pân ce vor sta în fiin sfintele mnstiri i s-1 scrie în

«sfânta proscomidie, i în sfântul pomelnic s-1 pomeneasc

«cu sfinii ctitori la toate vosgleeniile în biseric, iar dup
«încetarea vieei sale, s aib pe an, în câte-o zi, seara, pa-

«raclis cu coliv i cu stropire de vin i cu priveghiere de

«noapte, iar dimineaa iari cu coliv i cu stropire de vin».

Asemenea drepturi ctitoriceti, nimic nu ne spune dac i
le dobândise, i prin ce fel de daruri sau de întriri i le

cptase, Neagoe Basarab, Mircea Ciobanul i familia îndo-

ioas a Doamnei Chiajnei i a lui Petru Vod, de dou ori

zugrvii pe preii bisericei. De aceea, în zadar ne vom sili

a lumina cestiuni asupra crora lipsesc acum orice datine

pozitive.

Mai lesne i poate chiar mai profitabil va fi s cercm a

complecta costumul Doamnei Chiajne, pe care deschiderea

unei ui, tocmai la locul unde se afl dânsa zugrvit, 1-a

tirbit, d'o parte, chiar dela pept în jos.

Nici un jurnal de mode nu ne-a pstrat modelul i tipa-

rele graioaselor podoabe cu care elegantele noastre domnie
i jupânie din secolii trecui, veneau în ajutorul graiilor lor

fireti ; nici un amabil cântre, trubadur pmântean din

vechime, nu s'a aflat ca s ne lase descrierea taliei lor, ml-
diitâ subt un port strlucitor; nici un artist înamorat de

vremile înapoiate: nu ne-a schiat, în vre-o ginga pictur,

chipul amantei sale în vemintele-i originale. Redui dar la

izvoare serbede i puin atrgtoare, la foi de zestre, la hri-

soave mucede i la portretele de biserici, aspre i înegrite,
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ne cerem mai dinnainte iertare dela acea rar cititoare român
care va lu în mân aceste pagine de arheologie costumar.

Am dori s-i descriem sub culorile cele mai plcute, graia

impuntoare i grav ce era tiprit în conturnele drepte i
regulate ale lungilor veminte strbune ; am dori s amintim

prin cuvinte nimerite, efectul plcut ce produc vederii, de-

semnele bogate ale grelelor stofe antice i formele elegante

ce se da odinioar masivelor giuvaieruri de aur, de smal i
de petre scumpe. Vedei, spre exemplu, cu ce armonioas

splendoare sunt îmbrcate domniele din biserica episcopal

dela Curtea de Arge, unde picturile mai îngrijite au con-

servat cu fidelitate costumele secolului al XV-lea i al XVI-lea.

La femeile din aceast din urm epoc, o iie sau o c-
ma de pânz subire, cusut în lungul mânecilor cu vrgi

de fir i de culori vii, dar bine potrivite, învelete braul sub

largile-i cute i se încheie la mânicue cu o betelie decorat
;

altia de pe umr e bogat cusut cu fluturi de aur, i în-

creul e compus de largi gitane, ca nite brri de fir. Pe

d'asupra, vine rochia roie, vrgat în lung i deschis ro-

tund la pept d'asupra sânului, care este acoperit cu un

peptar cu dungi încreite i cu un mic guler rou rsfrânt

;

fusta în cute, e îngust i .compus din dou buci, cusute

una de alta, mai sus de genunchi, precum sunt înc vlne-

cile sau cretinele esute de rancele române. Peptul îns
poart o podoab ce a lipsit acum cu totul din portul na-

ional ; e un fel de semicerc de fir, care, în sus, trec peste

umeri ca nite bretele, i, în jos, se coboar pe olduri, sub

un larg brâu de mtase sucit, încins de mai multe ori la

mijloc. Pe d'asupra acestor veminte, vine scumpa dulam
de serasir înflorat, cu guler mic de blan, cu gitane i cu

nasturi sau bumbi de aur d'a lungul pepilor i a pulpanei;

locul mânecei e însemnat numai printr'o cresttur cu blan;

iar d'asupr-i, pe umeri i la subiori, sunt închietori i
bumbi aurii. Poala de jos a dulmii e crestat în mai multe

locuri i ornat cu gitane largi, de sub care ese piciorul,

învscut într'un clun rou, lung, subire i încovoiat la vârf.
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Capetele poart coroan, cci sunt capete domneti; dar

poart o coroan fictiv, convenional, cci nu putem crede

s fi inut vre-odat pe un ginga cap de femeie, — fie chiar

i cap coronat, — acele largi i incomode cpulee, închipuite

de metal preios i de petre nestimate. Podoaba obicinuit

pe acele timpuri de damele bogate, ne-o descrie jupnia

Rada, fiica Barbului comisul, când, la 1565, druiete, pentru

icoana Maicei Preacurate dela Snagov, o podoab de cap fe-

meiasc, ce se chîamâ Mesal, adic de pânz de cnv
cu fluturi de aur i cu mrgritar.

Pe lâng aceast gteal de stof, ce negreit îmbrobodea

capul, jupniele din vechime purtau înc, atârnate de cosi-

ele ce le încadrau obrajii, nite lungi cercei, precum s i
vd la cele mai multe portrete ctitoriceti din secolii aceia. O
podoab de felul acesta se pstreaz în sicriul sfintei Pilotei

din biserica domneasc dela Curtea de Arge; dar valoarea

ei principal este acea form antic, cci materiile ce o com-

pun, sunt de un mic pre, i, lsându-ne numai s înelegem

tot luxul de care asemenea scule erau susceptibile, dovedesc

câ aceea dela Curtea de Arge, este darul unei femei puin

avute. Iat forma acestui ornament: dou plci ovale de cor-

nalin de deosebite mrimi i desprite prin doi mai mici

samfiri alturai, — încinse toate în cercuri ornamentate de

argint, — formeaz un fel de cercel, la care sunt aninate

ease lungi lnue de argint compuse din verigi ptrate. Un
lan de acelai fel, dar mai lung i destinat a se pune pe cap,

sau a încinge brbia, leag ambii cercei, cari se înfigeau în

coade cu câte un cârlig i atârnau pân pe piept. S închi-

puim îns, în loc de materii aa fr pre, nite frumoase

igrafc de aur cu petre scumpe i scânteietoare; i'fi loc de

L^Tosolane i rare ctue de argint, o coam stufoas de sârm
lurit sau de fine lnue veneiane, i atunci negreit ne

vom face o ideie exact de forma acelor podoabe care înca-

ircaz, ca nite plete de aur, figurile blânde ale Doamnelor
noastre, în portretele lor de pe la mnstiri.

In sfârit, spre a înregistra i a complecta toate obiectele
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felurite ce alctuiau gteala unei nobile dame din timpii tre-

cui, în ar la noi, s ne fie iertat a transcrie aici foaia de

zestre a Stanci, fiica monahului Dositeiu Briloiu i soie a

paharnicului Obedeanu, pe care o gsim printre actele de

proprietate ale moiei Cuneti a Snagovului. Iat din cuvânt

în cuvânt, acest curios document

:

Cu mila Iui Dumnezeu, însemnm
scrie în jos :

1 Salb za ae 20, de câte cinci.

12 iruri de mrgritar.

1 Cunun de aur cu diaman-

turi i cu robinuri.

1 Preche brri de aur cu zale.

1 Preche cercei de aur câte cu

un picior de samfiri cu robin.

1 Preche cercei de aur câte cu

un picior de smarand i cu

robin.

1 Inel de aur cu un diamant.

1 Inel cu ease diamantele.

1 Inel cu un samfir alb.

1 Inel iar cu samfir.

1 Inel cu robin i cu dou dia-

mantele. Bani de cap timin

jumtate poleii, jumtate albi.

1 lie cu mrgritar.

4 Ii cu sârm.

4 Ii cu fir.

12 Ii cu mtase.

5 Mrmi cusute cu fir i cu

mtase.

1 Maram cusut tot cu fir.

1 Dulam de serasir cu pacea

de samur i cu nasturii de aur.

1 Dulam de lastr verde cu

pacea de samur, cu nasturii

de mrgritar.

1 Dulam de lastr roie cu

râi, cu nasturii de mrgri-
tar i cu sârm.

1 Zbun de sandal de Veneia

cu fee.

zestrile fie-mea Stanci, precum

1 Rochie de serasir cu gurile

de fir, cu sponcile de argint

cu sman.

1 Rochie de beiacoas roie cu

gurile de frânghie cusut cu

sârm, cu sponcile de argint

poleite.

1 Rochie de beiacoas galbinâ,

cu flori de fir, cu gurile de

frânghie cusute cu fir, cu

sponcile de argint poleite.

1 Rochie de hataia cu flori de

mtase, cu guri de frânghie»

cu sponci de argint.

1 Rochie atlaz cu flori de m-
tase, cu guri de frânghie, cu

sponci de argint poleite.

1 Brâu cu vrgile de fir.

3 Mese alese cu trei pechire

alese.

1 Maram de oglind, de a-
rigrad.

1 Maram de mâni aleas, um
plut cu fir.

1 Maram de mâni cusut cu

mtase, umplut cu fir.

1 Oglind.

12 Tipsii de cositor.

12 Talere de cositor.

12 Cuite cu plasele de argint i
cu furculie de argint.

12 Linguri de argint.

1 Solni de argint.

1 Cie de argint, mare.
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1 Bohordar de argint cu câm-

pul poleit.

1 Cup de argint

2 Sfenice de aram cu muc-
rile lor.

1 Scatulcâ de vutc.

1 Lighian cu ibric.

Aternutul cum se cade.

1 Pilot de atlaz.

1 Plapom de hataia cu flori de

fir, cu ciaraf cu coli.

1 Ciaraf cusut cu mtase i

cu fir.

2 Ciarafuri cusute cu mtase.

1 Ciaraf cu împletituri de ti-

riplic.

2 Perne de tulpan cu flori de

tiriplic. cu raele de fir.

4 Pernioare mici de arigrad,

cusute cu fir.

2 Perne mari i 4 mici alesei

cu raele cu fir.

2 Perne de frânchie.

1 Zvaz de tafta leascâ cu fee.

1 Covor mare de pat.

Aceasta dela noi, iar de la Dum

1 Covor segedea de mas
2 Covoare segedea de carat.

1 Carat cu ease telegari.

1 Cal de ginere cu podoabele lui.

150 oi ; 100 oi cu miei, 50 oî

sterpe.

12 Epe cu mânzi.

1 Armsar.
12 Vaci cu viei.

12 Boi.

6 Mtci de stupi.

12 Pogoane de vie la Dobroteni:

cu tot locul nostru.

Moia Viioara cu vie, îns.

cât am inut noi mai înainte.

Moia Cotenia.

Moia Nenciuletii.

400 Stânjeni moie ot Cunesti

sud. Ialomia.

Moia Cioroiul dup Ham-
rade sud. Dolj.

Moia ot Uricheti.

Via dela Turcineti, alturi cu

via lui Michai cpitanul.

8 Suflete de igani.

2 Fete de igani în cas.

nezeu mil i blagoslovenie".

DOSITEIU MONAHUL BrAiLOIU.

Iat o bogat foaie de zestre felurit ! Câi proci nu vor

fi petit mâna avutei mirese ! Câi coconi sprinteni nu-i vor

fi incurat armsarii ageri sub obloanele ei ! Câi becheri

zgârcii nu vor fi linguit slugrete pe btrânul monah !

Dar îndestul! Enumerând hainele, sculile, averile, i bine-

cuvântrile, lsate fiicei sale Stanci, de boierul clugrit Bri-

loiu. noi am uitat c vorbiam de Doamna Chiajna, femeie

ru deosebire energic, i intrigant, creia negreit tim|)iil îi

crâ prea scump spre a-1 risipi în podoabe i gteli.

Am cercat, sunt câiva ani, a reprezenta, în aceast Doamn,
un caracter de muiere aspr, viteaz i ambiioas. Poate c
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atunci într'o nuvel istoric, am exagerat puin trsturile

portretului; dar cronica i relaiunile ambasadorilor strini la

Constantinopol ne stau dovad spre a încredina despre cu-

ragiul i despre uneltirile zavistioase ale Doamnei Chiajne sau

Cezarine. Vduv de Domn, ea tiu, prin dri de bani, prin

câtigri de proteciuni, prin lupte rzboinice fie, s aeze,

pe rând, în domnie, pe amândoi fii si. Petru i Alexandru.

Ea învase dela soul ei, Mircea Vod Ciobanul, a nu se

da în lturi dinaintea nici unei neomenii, spre a ajunge la

inta nepregetat a neamului lor, la domnie. Cruzimea tra-

diional a familiei lui Mihnea cel ru ne-o atest înc i
cinci lespezi din biserica dela Snagov, întinse peste cenua
a cinci victime ale ei.

Pe când Mircea Ciobanul, rtcitor prin rile vecine, dup
uciderea tatlui su în Sibiiu, cuta s-i câtige, prin orice

mijloace, tronul rpit familiei sale de ali Domni Basarabi sau

Clugreti, în ara Româneasc tria un boier, Dragomir

postelnicul, ce avuse dela soia sa Marga, patru feciori: Udrea,

Radu, Barbu i Crcea. Ca cei mai muli boieri din acea

vreme, junele Udrea nu vzu cu plcere planurile lui Mircea

realizate pentru întia oar, pe la 1550. Aa dar, cârma rii

era s încap în mâinile sângeroase ale fiului Mihnii! Câte

rzbunri, plmdite în psurile pribegiei, se vesteau pentru

urmaii celor ce gonise pe tatl lui din domnie ! Câte lacome

rpiri se pregteau de ctre noul domnitor, spre a scutura

mizeria ce o târâse poate atâia mari de ani, pe rmurile

strine !

Prevestirile nu fur amgite; abia de dou sptmâni so-

sise Domnul în scaun i îndat puse de tie pe Coad vor-

nicul i pe fratele su Radu comisul, pe Dragul stolnicul i
pe Stroe sptarul, pe Vintil comisul i pe ali muli boieri,

muncindu-i mai înti spre a le afla toate avuiile i a-i stoarce

de tot ce ei aveau. Unii îns, printre care era i Udrea fiul

.lui Dragomir postelnicul, prinser mai din 'nainte de veste

i fugir în Ardeal, cutând acolo scparea vieii lor i o aju-

torin spre a rsturna pe Domnul vrjma. Dar doi ani tre-
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cur înainte ca ei s poat aduna un cârd de otire, cu care

în sfârit, în toamna anului 1552, izbucnir în ar. Mircea

luase tire despre urmrile pribegilor i, înaintând ctre dânii

cu oaste, pe râul Prahovei în sus, îi întâmpin la sat la Peri,

se btu cu ei i îi rzbi cu totul. Care dintr'înii avu zile,,

scp cu fuga înapoi; ali muli perir pe loc; iar printre cei

robii fii i Udrea sau Udrite vistierul, pe care. Voivodul, în

ziua, poate.' de 12 Noembrie, anul 1552, îl ucise în sat la

Onceti.

Trupul lui fu adus la Snagov i pe lespedea ce-1 acoper

citim înc cuvinte slavone ce zic

:

i Tiat a fost jupan

Udrea de ^tre Mircea Voivod, în satul Oncetî. A fost el

' fiiui lui Dragomir postel-

nicul i al jupâniei sale Marga. în anul 7082 Iun. noem. 14.

Srmana mum, vduv poate pe atunci, renun, dup
aceast nou pierdere, la mulumirile casnice ale vieei de

familie, acum atât de amrîte, i se retrase într'o mnstire,

^chimbându-i numele de Marga, în acela de monahia Efro-

ina. Nu tia, biata mum, c alte rstriti mai grozave,,

avea s încerce înc duioasa inima sa !

in adevr, fiii si cei mai juni, crescur în vârst de odat
cu fiii ucigaului fratelui lor mai mare, i ura se desvolt

de o potriv în sufletul fiecruia dintr'înii. Din partea sa,.

Doamna Chiajna, epitroap îngrijatâ a domnetilor si fiii,

hrnea în sânul lor, acel duh de neîmblânzit rzbunare care

nvluie domniile acestui neam, dela Mihnea cel ru pân la

Wihnea Grecul, ca într'o mantie scldat în sânge românesc.

Dup mai multe plângeri ale boierilor, în contra lui Petru

">chiopul, cel dintâiu motenitor al Mircei, plângeri încâlcite

loate din intrigile Chiajnei, Poarta spre a 'mpcâ sau spre a

nemulumi pe toi de odat, dete domnia, la 3 Maiu 15()9,

lui Alexandrul, fratele mai mic al Petrului. Un domn aa
tânr da tuturor sperana unei domnii blânde i spornice în

fapte bune. Ca în multe rânduri, toat ara, i boierii pri-

begi cu dânsa, se amgir de acest vis; toi, de toate prlile.
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se grbir a alerga s se'nchine noului stpânilor. Din rile
vecine soseau mereu pmântenii înstrinai de mari de ani,

cu gândul s'i afle acum o via linitit în cminile lor

strmoeti. Obosii de ur i de suferine, toi preau a lsa

uitrii, nevoile i împrechierile trecute.

Dar, în mijlocul acestei înfriri generale, cruzimea bnui-

toare a domnetei familii veghiâ, ascuns subt o perdea de

frie ; ea atepta, cu un zâmbet viclean pe buze, s'i vaz
toate przile adunate împrejur. In sfârit, într'o zi de 1 Sep-

temvrie, la 1569, planul urzit pe tcute în palatul domnesc,

se dete pe fa printr'o groaznic mcelrie. în ora la Bu-

cureti, toi boierii cunoscui sau bnuii ca vechi dumani
.ai familiei stpânitoare, fur coprini de slujitori domneti,

;i capetele lor trunchiate formar un alt morman ca cel ri-

dicat la Moldova, pe aceiai timpi, de Alexandru Vod L-
puneanul. Cronica ne-a pstat numele a mai multor din

victimile acestei zile: «Radu logoftul dela Drgoieti, i

Mihnea dela Bdeni, i Stan Udrite vistierul, i Tudor dela

Bucov, i Vladul Capiii, i Ptracu, i Calot, i Stan fiul

Drguleului, i Radu stolnicul dela Boldeti, i Radu fiul lui

.Socul vornicul.» Printre acetia noi recunoatem pe Radul

stolnicul i trebuie s adaugem pe fraii si, Barbul i Crcea,

fii ai lui Dragomir postelnicul.

Pe câte-i trei, trupuri acum neînsufleite, jalnica lor mum,
Efrosina monahia, i-a strmutat în mnstirea Snagovul,

i pe petrele lor, neasemnate în mrimi i forme, s'a scris
;

Tiat

a fost jupan Radul stolnicul, de ctre Alexandu Voevod i a fost el fiul

al lui Dragomir postelnicul i muma lui (a fost) monahia Efrosina. In

anul, 7078, luna Septemvre 4 zile.

t Tiat a fost

jupan Barbu de ctre Alexandru Voevod în oraul Bucureti i a fost

el fiul lui Dragomir postelnicul i muma lui (a fost) monahia Efrosina.

Luna Septemvre 4 zile. în anur7078.

Tiat a fost jupan

Crcea de ctre Alexandru Voevod în Bucureti
;
i a fost el fiul lui Dra-

gomir postelnicul ; i muma lui ^a fost) monahia Efrosina. în anul 7078.
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Nenorocita mum n'avîi putere a tri mai mult decât pân

ce vzu, aternute una lâng alta, câte-i-patru petrele mor-

mântale ale fiilor si. ^) Atunci, zdrobit de o nespus i ne-

mângâiat durere, ea îi cut un loc modest alturi cu ne-

fericiii ei copii, i adormi de somnul veniciei, subt o în-

gust lespede, care trunchiat azi în dou buci, poart

urmtoarea inscripiune, plin de o jale ptrunztoare:

: A rposat
j

)aba lui Dumnezeu monahia j Efrosina dup moartea a patru

j
I fii ai si,

cari au fost tiai. Venica po-

1

|

menire! Mult întristat mum pân

j

I

la moarte

!

Pe acest mormânt sdrobit i pe cele patru mai sus ar-

rtate, grmdite toate în biserica dela Snagov, se citete dar

o dram, plin de interes i de micare, o dram ce ar fi

rmas cu totul în uitare, dac n'am gsi-o spat pe acele

)etre funerare. Astfel dar, monumentele vechi aduc adese

)ri din vremurile trecute, rsunete pline de glorie sau de

jale ; ele ne sunt adese ori, învminte pline de o filosofie

adânc i ne fac a vedea cum timpul terge i alin toate

patimile pmânteti. Vedei chiar în biserica dela Snagov,

cum toate urele au pierit în braele morii! Doamna Chiajna,

cu familia sa, st acolo de veacuri pe prei, privind cu li-

nite i cu blândee la mormintele jertfelor sale, i nici soia

nici fii lui Dragomir nu mai înal o mân rzbuntoare

asupra ucigaei lor!

Dar fiindc descoperirea unor aa tragice scene ne-a inut

câtva timp în necropola bisericei ce vizitm, s ne mai oprim

i câte un minut asupra celorlalte trei morminte ce o com-

pletuiesc.

Unul e al mitropolitului Serafim, carele a pstorit în ar
sub Mihnea Vod Turcitul i poate, sub Petru Cercel ; în a

doua domnie. îns, a lui Mihnea, documentele Snagovului

M Toate Inscripiunile mormântale dela Snagov, pe care le am re-

produs românete, sunt scrise în limba slavon.
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ni-1 arat retras în aceast mnstire, ocupând dregtoria de

egumen. Inscripiunea petrei lui e foarte roas i abia se

citete pe dânsa :

A rposai robul

. . . prea-o-sânitul arhimitropolit Serafim în zilele lui Mihnea V. . .

In anul 7098 (1590?)

Alt mormânt ne repoart în zilele lui Mihaiu Vod Vi-

teazul, la anul al duoilea al domniei sale (1594), când tim
c el avu a reprima o rscoal de boieri, în capul caria se

pusese banul Manta. El fu îndurtor pentru cei mai muli

;

îns s'ar putea ca milostivirea-i s se fi stins dinaintea unei

trdri ctre dumani. Dumnezeu s ne ierte dac învino-

vim pe nedrept memoria stolnicului Dima, pe a crui peatr

grosolan lucrat, se poate înc citi :

Tiat

a fost jupan Dima fostul stolnic

Mihaiu Vod. In anul 7103, luna noemv. zile 28.

In sfârit al zecelea i cel din urm mormânt dela Snagov

e o peatr mare, pe care st scris jur împrejur :

-f
A rposat

robul.. .. Stoica logoftul din sat de la Crciani în zilele prea cuviosului

i de Christos iubitorului

Iw Alexandru Voevod, fiiulul Radului Voevod i i-a fost moartea în

zilele lui Alexandru Voevod fiul lui llia Voevod.

In anul 7136, (1628)

luna iunie, zile 7.

Asupra acestuia nu putem spune nimic mai mult decât

ceia ce spune epitaful lui. Era poate i el unul din acei oa-

meni, mari i puternici în vremea lor, onorai, ludai, ado-

rai chiar de o mare parte a lumii, pân când triesc; i
dup ce mor, dup ce li se ridic monumente sumptuoase.

numele lor se stinge din memorii, i lumea desameit de

prestigiul lor personal, bag atunci de seam c faima lor a

fost mincinoas i c faptele vieei lor se reduc la nimic

pentru glorie, nimic pentru posteritate

!

Acest mormânt îns, mut de renume, ne amintete trei
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domnii, crora ara le datoreaz mai mult d'o rutate. Radu

Mihnea, Alexandru Coconul i Alexandru Ilia sunt în adevr,

domnii aceia, sub care influena Grecilor a început, pentru

prima oar, s apese cu greu asupra rilor Române. Atunci

mai întâi, se adeverir acele cuvinte ale împratului Prooroc

e care le aplica la acea nenorocit stare a rii, nemuritorul

\ateiu Basarab : «Doamne! venir strinii în moia noastr

i spurcar manele lor cu mite, i îndrznir a vinde, a câr-

«ciumri sfintele tale, i a goni pe moteni, i în trudele i
ostenelile lor a bg pe strini, fum de ruine i de împu-

tciune vecinilor notri !» In adevr acei Domni, români de

neam dar crescui în Fanar, adunar în jurul lor strini ve-

netici; ei le deter pe mâni toate dregtoriile rii, le predar

toate isvoarele de înavuire, le închinar toate vechile m-
nstiri pmântene. Atunci, anticele locae sfinte czur în

manile cmtarilor greci ;*daniiie cuvioase i legmintele cti-

torilor primitivi fur clcate în picioare de clugrii strini.

Snagovul avu i el nenorocirea d'a cdea sub aceast grea

'sndâ a soartei; zidurile-i, mândre de neatârnarea lor se-

ularâ, se deschiser unui egumen grec i bogatele-i moii
>i vârsar veniturile în folosul mnstirilor greceti din p-
:.ântul otoman.

E curios de a cunoate prin ce mijloace viclene nes-
poii clugri strini ajunser la acest scop. .

Înc din zilele lui Alexandru Vod Coconul, un clugr
rec, printele Kyr Partenie, care fusese odinioar episcop

1 Presponului, prsind sraca lui episcoi)ie din Turcia, veni

-n ara Româneasc, i priimi aci cu mulumire egumenia

bogatei mnstiri Snagovul. Dreptul lui Dumnezeu, el o în-

rijeâ bine i sârguiâ întru toate lucrurile bune i folositoare

istirii
; dar, cât de bun i vrednic er, instinctul din fire

.1, ii trgea ctre ara lui. El se înelegea cu confraii

li dela unul din locaele sfinte ale muntelui Atos, dela mâ-

;istirea Pantocratului pe care o zidise împraii Comneni i
prefcuse boerii români Basarabi ; aa dar, pe la 1()38,

Iiva monahi de acolo venir în ara Româneasc, cu rug-

i III. 4
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ciune la domnie ca s li se druiasc lor mnstirea Sna-

govul i s fie adaos ca metoh supus mnstirii lor. Dom-
nitorul cel nou, Alexandru Ilia, nu cutez, ca ali Domni
dinaintea lui, s ia asupr-i aceast închinare, ci adunând

tot sfatul strluciilor dregtori ai inutului, le fcu întrebare:

«S o supunem ? Sau s o lsm a st dup obicinuita de

«sine stpânire? Obtea rspunse «cum. c nici odat s nu

«se dea mnstirea aceasta de mai sus zis, Sinagogova,

«ci s se lase pe a sa însi stpânire, dup cele întocmite

«de ctitorii si cei dintâi, cei ce au zidit-o, i astfel nes-

«chimbat s stea.» «Destui Domni,» — adogir în sfat, boerii

indignai, — «destui stpânitori au prdat i au supus sub

«ascultarea mnstirilor strine, pe cele pmântene asupra

«crora ei nu aveau nici un drept ctitoricesc ! Cel puin

«ca aceasta s fie linitit i scutit de o nevrednic supu-

«nere ! Sature-se locurile sfinte dela muntele Atos i de aiurea,

«cu atâtea danii i metoae cu care le-au înzestrat ali Domni

«de mai 'nainte ! Iar Snagovul, hotrîm ca s stea într'a sa

«dintâi stpânire, i metoh de aci 'nainte nici o dat, legm
«s nu fie !»

Aceast nobil i demn hotrîre nu avu îns puterea de

a stârpi i îndurarea din inimile vrednicilor sfetnici. Mila

adesea îneal pe român. Smerenia i virtuile episcopului

Partenie erau aa ludate încât toi boerii rei se rugar de

Domn ca s-i lase lui pururea egumenia mnstirii Snago-

vului, în toate zilele vieii sale, iar dup petrecania lui, s
nu se mai aeze ali strini monai, nstavnici i egumeni

la aceast mnstire, ci numai aceea cari vor fi alei de

soborul clugrilor.

Acestea le gsim toate, povestite pe. larg, într'nn foarte

însemnat hrisov, dat în Bucureti, la 6 Martie 1628 (7136),

de ctre Alexandru Vod Ilia. Acest act frumos, pe perga-

ment cu litere capitale mrunte i cu oarei care ornamente

policrome destul de elegante, — între care i stema rii

Româneti încins într'o coroan de lauri, — e redactat în

limba slavon, cu un stil pompos i miestrit, de ctre ves-
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titul scriitor Udrite sau Orest Nsturel, care studiase în Kiev

i pe a crui sor, Elena, o inea de soie ilustrul Mateiu

Basarab, pe atunci Mateiu aga din Brâncoveni. Hrisovul ne

descrie cu energie toate temerile pmântenilor pricinuite de

acea cotropire struitoare i primejdioas a clerului strin,

temeri ce se îndreptesc cu totul, mai ales când vedem, ca

la Snagov, c cel mai mic prilej de insinuire era de ajuns

veneticilor spre a se face în puin vreme, stpâni desvâr-

ii pe locurile coprinse de dânii cu sil ori cu vicleug.

Dar aceast stare de umilin a lavrelor pmântene îi,

5;si, înc de pe atunci, vindecarea într'un act de energie i
de dreptate al unui Domn cu simiri i cu virtute patriotice.

Mateiu Basarab, care lu peste câiva ani domnia cu sabia,

vzând aa urgie, adun soborul rii, compus de cler, de

boerii mari i mici, «sfetnici, dregtori, judictori i a toat

meseria tocmitori» ; îi fcu arbitrii ai acelor oameni strini

rii, «nu cu lege sfânt, ci cu neamul, cu limba, i cu n-
«ravurile cele rele, adic Greci, cari, dup ce se îndurar

«nici se lenevir în viaa biruinei lor a izmeni i a pune jos

-«obiceiurile mnstirilor i pravila ctitorilor, Domnilor btrâni

'<ce au fost legiuit;» i în sfârit, cu autoritatea sa i a

adunrii pmântene, restitui mnstirile în drepturile lor legi-

time. Un fragment din hrisovul, încheiat în Târgovite Ia

la 27 Noemvrie 1640, i citat mai sus, va arta mai lmurit,

cu elocuena grav i apsat a stilului strmoesc, mrimea
acestui fapt, adevrat naional. Iat cum se mai exprim
hrisovul

:

«Drept aceea, noi ce suntem mai sus zii, la Mateiu Ba-

"sarab Voevod, dinaintea adunrii a toat ara, cu sufletul

"i cu voia a tot soborului, aa am tocmit: cum c acele

^sfinte lavrc domneti cari le-au închinat acei Domni i Vl-
•<dici strini, pentru mit, fr de voia i fr de tirea

«neamului, le-au supus metoae dajnice altor mnstiri din

«ara Greceasc, din Sveta-Gora i de pre aiurea, îns mâ-

«nstirile anume: Tismana, Argeul, Cozia, Govora, Cot-

"meana. Hzerul, Gura Motrului, Brdetul, Dealul, Glavacio-
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«cui, Snagoviil, Bistria, Mislea, Tânganul, Bolentinul, Po-

«tocul, Râncciovul, Valea, Menedecul, i altele, acelea toate

«s fie în pace de clugrii strini, crora li s'au fost dat

«pentru mitele lor, i s aib a tri mnstirile într'acea slo-

«bozenie, pre acea pravil i tocmeal cum au legiuit zidi-

«torii i ctitorii lor, i s aib a fi pre seama rii, cum a

«fost din veac »

O! Mateiu Basarab, ce adânc respect îi datoreaz ie, na-

iunea român pe care azi, din negura anilor, tu înc ai ti

s"o învei a'i apra i a'i redobândi drepturile sale rpite

!

Numele tu glorios, care îl întâlnim în fruntea oricrii pro-

piri naionale, ar trebui s insufle o veneraiune religioas

poporului pentru care ai jertfit, în munc i sudori, o via
de aproape optzeci de ani! In chipul tu smead i costeliv,

înconjurat de o barb alb i rar, în buzele-i subiri i
zâmbitoare, în fruntea ta lat i înalt, în ochii ti mici i
vii afundai sub sprâncene negre i stufoase, îmi place adesea

a descoperi cât fine, cât înelepciune i cât energie tre-

buesc spre a forma caracterul unui mare domnitor, îmi pare

c te vd, diplomat iscusit râzând înghesuit în barba-i c-
runt, când, cu un cusur subire, îi btui joc de agaoa

Turceasc ce venea spre a te mazili i-1 ocolii, pe dealul

Vcretilor, cu o guardie de onoare care, cu fitilul la puste,

îl oprea s intre în Bucureti ! Apoi te zresc, domnitor cu-

vios i plin de dorul rii, isgonind, în mijlocul adunrii

obteti din Târgovite, precupeii strini ce intrase în loca-

ele sfinte i poruncind a se 'nlâ spre podoaba rii, patru-

zeci de temple nou ! 'apoi iar, te vd colo, unchia gâr-

bovit, dar cu ochiul plin de foc, dând pinteni calului tu,

sub vifor i, sub ploaie, pe câmpia dela Finta, îndemnând i
îmbrbtând, cu glasul i cu gestul, viteaza ta otire, ca s
nu 'i deâ mijlocul i s rzbeasc tot cu o nou agerime,

ordinele simbriate de rivalul tu Vasile, i pâlcurile zpcite
ale czcescului hetman Timus.

Viteaz în rzboaie, dibaciu în politic, i'n veci încins de

grija rii, Mateiu, acel erou mare în toate, nu nesocotea
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nici cele mai mrunte îndeletniciri, ca s in linitea i drep-

tatea între pmântenii si. Vineâ doar cineva cu plângeri

la dânsul în contra unui vecin viclean sau cotropitor, el nu-1

râspingeâ cu inima obidit, ci ndat, sub ochii împrici-

nailor, le da fiecruia ce era drept al lui. El nu tia mult
carte, nu vorbea alt limb decât limba rii; dar vorba-i

erâ vorb sntoas, i când luâ condeiul în mân, apoi con-

deiul pltea cât sabia.

Darnic cu toate mnstirile pmântene, el întrise Snago-

vuiui. vama gârlii ; dela Spanov, cu care erâ miluit mns-
tirea de ctre Basarab Voevod, i împuternicise pe printele

Ignatie egumenul ca s iâ, din acea vam, dela zece peti

un pete, i din zece bani un ban de vam, i din carul

de fin, un obroc. Dar Vasea vameul pusese cartea dom-

neasc la ciochin i nu vrea s deâ clugrailor ce li se

cdea. Se scoal atunci într'o zi, popa Ignatie, i merge cu

jalb la domnie. Mateiu, cum afl de una ca asta, se face

foc de mânie, chiam pe gramatic i-i poruncete s scrie.

Logoftul îi iâ pe genuchiu o fioar lung de hârtie, des-

chide climara dela brâu, îi cur condeiul de trestie, i,

dup spusa domneasc, scrie aa :

Cu mila lui Dumnezeu Ioj Matei Basarab Voevod i Domn.

Scris'am Domnia mea ^e, Vaso vameuie : Ce porc-de-câne eti tu, de

cârile Domniei mele nu le bagi în seam. A fcut Domnia mea cri
printelui Snagoveanului s-i ia de pe locui lui dela Spanov, cum a

fost legea i obiceiul : iar tu, fecior de lele, nu bagi crile Domniei

mele in seam. S caui s-1 lai s-i iâ ce e obiceiul, c vom trmite

Domnia mea de, acolo, te va spânzur. Aceasta ii scriu i însu-mi am
/Is Domnia mea. Scris Octomvre 24, leat 7152.

Matei Vod isclete i logoftul pune alturi pecetia dom-
neasc, cu chinovar. Scrisoarea se d în mâna egumenului

Ignatie, i apoi pas, Vaso, de nu urma dup porunc !

Cuviinele moderne ne-au silit s înmuem într'acest curios

act de diplomatic naional, pstrat i acum la Snagov, una

din (•f)itctele de o energie mult prea car;i'<<'risti(;1 pentru noi
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oameni civilizaji ; dar vechia proz român, ca versurile la-

tineti :

Le latin dans ies vers brave l'honnetete.

• Latineasc in versuri nu tie de ruine.

în adevr, cel ce scria asemenea proz, avea în vinele sale

sânge vârtos de roman. Matei Basarab, dac n'a fost sin-

gurul erou al rii Româneti, negreit c a fost cel mai mare

domnitor al ei, cel ce a tiut s împreune puterea armelor

de aprare, cu regularea progresului i ordinii în luntru. De
câte ori am urcat muntele Arnotei, unde mormântul lui de

marmur st ascuns într'o modest capel, aleas chiar de

dânsul pentru ultimu-i loca, am simit în mine cucernica

mulumire ce inspir credincioilor, un peregrinagiu la Jocu-

rile sfinte. De ce trebue îns, s trecem muni i dealuri, s
suim stânci slbatice ca s gsim o lespede consacrat unei

aa glorioase memorii! N'ar trebui oare ca naiunea noastr

s-i arate, într'un chip mai învederat, recunotina ctre unii

brbai ilutrii ca Mircea Btrânul, ca tefan cel Mare, ca

Mihai Viteazul, ca Matei Basarab...? Aceia sunt eroii rii

;

acelora s le ridicai monumente !

IV.

Poezia trecutului i poezia foamei.

E o pletoas datorie pentru urmai, aceea de a detepta

suvenirea întunecat a mririlor trecute. Sub risipurile timpilor,

e o lucrare plin de farmec pentru omul cu iubire de ar,
de a cerceta faptele i împrejurrile vieei acelor oameni cari,

au purtat, odat, cu onoare sarcina destinelor naionale. In

fiece col de pmânt, e plcut lucru pentru dânsul, a reînvia

umbra brbailor vestii ce au trit, s'au bucurat ori au su-

ferit odinioar acolo, i e înc mai plcut când poate a se

împresura cu privelitea monumentelor i obiectelor ce au

fost martore la faptele, la luptele i la simirile lor.

S ne strmutm, spre pild, cu gândul, la anul 1662,

când zidirile mnstirii Snagovul îi pstrau înc caracterul
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lor primitiv. Era Sâmbt noaptea spre Duminic, 20 De-

emvre. Intr'unul din paraclisele, ce existau înc pe atunci,

un btrân de o talie înalt i trupe, sta îngenuchiat. Capul

su pleuv, închinat la icoane, prea cu totul zdrobit sub o

cugetare adânc i cuvioas, ca ruga cretinului ce ateapt

rasul su cel din urm. La razele candelei, s'ar fi vzut în

rsurile-i accentuate i în coloritul oache al figurei sale,

.aracterelc pronunate ale tipului grecesc. Acela era btrânul

postelnic Constantin Cantacuzino care, cu treizeci i mai bine

de ani înainte, venise din Constantinopol, se împmântenise

la noi, luând de soie pe Ilinca Basarab, cea din urm mo-
tenitoare a vechei familii domneti, i prinsese dor i dra-

oste de ar, mai mult chiar decât muli din pmânteni. El

scpase la 1660, de robirea desvârit ce Turcii cugetau

-i impune, prefcând-o în paalâc ; el mijlocise atunci s
ieze în scaunul domniei pe junele Grigoracu Ghica, care

1 fgdui s-1 scuteasc în toat viaa lui de orice grij, de

ricc bântuire. Acum îns, prin uneltiri viclene, doui boeri,

iumani ai postelnicului, i anume Stroe vornicul Leordeanu

i Dumitru câmraul, se unise cu doamna lui Grigoracu,

.\aria, spre a pierde pe puternicul veteran care, din retra-

gerea sa la moiile-i de pe Prahova, stânjenea planurile lor

!e jaf i de asupriri. Nesocotitul Domn se ls în voia in-

iriganilor, i venerabilul btrân, ridicat fr veste din sânu

familiei sale i adus noaptea sub paz la. Snagov, atepta

rugciuni, s sune ora uciderii sale.

A doua zi de diminea, postelnicul azist la liturgic, în

biserica cea mare, cu aceea cucernic luare aminte. Câte

gânduri negre, repurtate atunci asupra rstritelor ce se ves-

teau rii ; câte îngrijri printeti asupra soartei unei nu-

tase familii, cutreierar în acele minute inima btrânului

r. Câte suspinuri adânci i dureroase se unir, sub bol-

ile anticului templu, cu psalmodiile alintoare ale mângâ-
ioasei religiuni î La sfâritul slujbei, venerabilul osândit îna-

inta cu pas sigur la uile altarului i, acolo, cu contiina

enin dinaintea lui Dumnezeu, se 'mprti la izvorul ve-
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nicei mântuiri. Apoi, la ceasul cinci, îl duser în trapezarea

mnstirii. Gâzii îl legar cu spatele de unul din stâlpii slii,

înfurându'i tot trupul cu funii strânse ca s nu poat
mica; apoi, îi trecur de gât un treang ce 'nconjurâ stâlpul

i aluneca pe un ochiu ; atunci, trgând treangul cu furii,

în mai multe rânduri, nenorocita victim muri sugrumat.

Aceast groaznic scen se petrecea, ne spune cronica, în

trapezarea mnstirii, în acea sal în care monaii, adunate

la un loc i în tcere, ca vechii agapi cretini, îi luau cinele

lor, pe când un frate mai tânr i mai deprins la carte,

citea pe fiecare zi istoria sfântului zilei. In ziua aceia era s
se citeasc viaja sfântului Ignat.

Nu putem ti cu siguran cum era cldit, la Snagov,

acea camer important a oricrui edificiu monastic; dar,

— pecât putem judeca dup trapezariile ce au lsat urme

pe la alte mnstiri vechi din ar, i mai ales dup aceea

ce se poate recompune din casele episcopale dela Curtea de

Arge, — aceast încpere era o sal, cu lrgimea jumtate

cât lungul, desprit la mijloc prin stâlpi rotunzi, puin înali

i groi pe cari se sprijineau, de patru pri, nite boite ogi-

vale ce se îmbucau între ele, fr ajutorul de arcuri îndoite.

Din brâul superior, adic din astragalele stâlpilor i din c-
ptâile ascuite sau consolele bolilor de pe pereii laterali,

se porneau, pe rotunjeala culelor, numeroase ciubuce sau

nervure, care întâlnindu-se în unghiuri înguste, formau în

jurul chii bolilor, nite largi rozete în form de stele. Pe

câmpurile pereilor de laturi se deschideau ferestre late, puin

înalte i rotunjite la capul de sus, precum erau i uile slii.

Pardoseala era mai adesea de lespezi sau de crmid pus
pe muchi, i mobilarea pare a se fi redus la mese de lemn,

lungi i înguste ce se întindeau, d'alungul slii, de amân-

dou prile stâlpilor, însoite de lavie tot aa de simple.

Mai totdeauna aceste trapezari se aflau aezate d'asupra

pivnielor i alturi cu magherniele sau cuinile ce coprin-

deau o vatr larg ca de doui stânjeni ptrai, ne având alt

co de rsuflare, decât boltirea preilor ce se înlau la
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patru, cinci stânjeni în sus, îngustându-se într'o linie cam

parabolic i terminându-e, pe învelitoare, cu un fel de c-
ciul cu ochiuri jur împrejur.

Subt aceste forme architectonice, care amintesc transiiunea

stilului roman, pornit ctre ogive în secolul al XlII-lea i ur-

mtori, închipuirea noastr recldesc acea sal de trapezare

dela Snagov, în care îi dele sufletul bietul postelnic Con-

stantin Cantacuzino, muncit cu aa barbare chinuri.

Când trupul su neînsufleit i mohorît de vântaiele fu-

niilor, fu dezlegat dela furcile casnei, soia i copiii rposa-

tului fur vestii ca s vin s-1 ridice. Duioasa familie

strmut rmiele printelui lor în a lui mnstire dela

Mrgineni, i acolo le înmormântar. In aceast ocaziune,

cronica zice : «Toat ara plânge pe Constantin postelnicul,

«c au perdut un stâlp mare, carele au sprijinit toate ne-

«voile rii; plângu-1 i sracii c i-au pierdut mila; plângu-1

-i pgânii i cretinii, i toate rile care l-au tiut i care

nu l-au tiut, ci numai de numele lui au auzit, pentru multa

înelepciune i buntate ce fcea în toate prile!»

Inteniunea noastr n*a fost îns de a povesti viaa folo"

sitoare i zbuciumat a postelnicului Constantin Cantacuzino.

Dup mai muli scriitori emineni cari au exploatat aceast

dram impuntoare, ar fi fost o preteniune neertat din

j)arte-ne a mai cerca s o expunem pe larg. Neperitorul

nostru istoric, Nicolae Blcescu, schi mai întâi, la 1845,

aceast interesant biografie. Frumoasa monografie ce tipri

i'l atunci în Magazinul istoric pentru Dacia, scris cu acel

>til cumpnit, învietor i colorat ce caracteriza pana sa mes-
trea, dup ce ne spune pe scurt faptele de laud i moartea

Îngrozitoare a vrednicului boier, se termin prin aceste con-

^idcraiuni asupra fatalelor consecine ale neornenoasei lui

iK ideri

:

• Moartei .1.. Li...i.i^i./..ii'7 ii>ii ici^ iiiiii.tri pentru ara iioci.^ii... i iii

Iui. vrând sâ-i reabiliteze memoria i sâ-1 rzbune, deter pricin de s»-

«i- p.irirâ toi boierii In doua partide care sfiar ara i o aduser ia

i;« ticloie. La Ianuarie 1665, Grigorie Ghica V.V., fugind în ara
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nemeasc. Constantin, al treilea fiu al postelnicului Cantacuzino, se lu
dup dânsul i, dup ce îl trase în zadar pe la judicat la curtea Aus-

triei, întâlnindu-1 în sfârit la Veneia, dobândi dela dânsul o carte prin

care afurisise pe Leurdeanu, mrturisind c el 1-a îndemnat la acea crim»
cum i trei scrisori autografe ale lui Leurdeanu ctre comisul Constantin

Vrzarul, scrise pe când acesta se" afl în tabr lâng domn i Leur-

deanu caimacam, prin care îl silea s fac în tot chipul s înduplece pe

Domn s omoare pe Cantacuzino. Dintr'alt parte, fraii Cantacuzini ce

rmseser în ar, dobândir dela obteasca adunare a rii un act

mrturisitor de nevinovia printelui lor, în care se vede isclit i Leur-

deanu, i altul dela Partenie patriarhul Constantinopolei i dela sinod,

întrindu-1 i mrturisind asemenea. Cu aceste acte i cu scrisorile do-

bândite, cum i cu un alt act dela urmtorul patriarh al Constantino-

polei, Melodie, ei cerur dela Radu Leon V.V. ce se orânduise Domn,
ca s dea în judicat pe Leurdeanu. Dar Domnul, cu toat trebuina ce

avea de Cantacuzini, nu-i iubea într'atât cât s se strice cu partida opo-

zant. Pentru aceea ei nu dobândir atunci decât numai un act din

partea Domnului care asemenea constateaz nevinovia printelui lor.

In acela an (1669), mazilindu-se Radu Leon V.V., vornicul Antonie dela

Popeti din judeul Prahova se urc pe tron. Cantacuzinii gsir acum
ocazie i se pornir cu plângeri ctre Domn Cererea lor fu primit, i
se hotrî ca Leurdeanu s se dea în judicat obtetei adunri a rii,

care, dup vechia noastr constituie, avea drept s judice în pricini de

vini mari i de stat întocmai ca i camerile pairilor de acum din Frana

i Englitera. In urma acestora se i strânse obteasca adunare în srb-
torile Pastelul în divanul cel mare, Aprilie 20, anul 1669, unde erau

adunai, dup obiceiu, mitropolitul, episcopii, egumenii de pe la m-
nstiri, toi boierii mari i mici, i norod mult. Acolo, mai întâi mitro-

politul adres adunrii o carte, povuind pe toi cari cunosc pricina, a

mrturisi adevrul. Leurdeanu întru 'ntâi tgâduiâ tot. Când îi artar
scrisoarea Ghici V.V., prin care îl mrturisea de vinovat, el rspunse

c Ghica V.V. poate s scrie ce-i va fi voia, iar el nu tie nimic despre

acestea; iar când Cantacuzinii scoaser scrisorile lui ctre Vrzarul, el

nu mai putu tgdui i se mrturisi de vinovat.

Curata destinuire a acestui scelerat de intrigile ce fcuse ca s omoare

pe Cantacuzino, rscul o micare de ur în toat adunarea cea nume-

roas. «Atunci îl cunoscur toi, — spune cronica, — i-1 batjocorea i
mari i mici, i-1 suduia muierile i copiii». Adunarea îl osândi la moarte

ca pe un omorâtor, i îl dete pe mâna armailor s-1 omoare. Cei ri

totdeauna sunt lai. Leurdeanu cu toate btrâneile lui, iubea viaa. In

acea nevoe vâzându-se, el czîi cu rugminte Ia postelniceasa Elena Can-

tacuzino, i la fiii ei, s-1 erte i s roage pe Domn s-1 lase cu via.

Rugciunea Iui se ascult. Domnul îi ert viaa sub condiie ca s se
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ilugâreascâ tot Ia mnstirea Snagov, unde omorîse pe Cantacuzino,

sa plteasc jaful ce fcuse casii lui. Atunci îl scoaser cu mare ne-

nste din adunare, i puindu-1 numai în antiriu cu rvaele de trdare

ânzurate pe pept. într'un car cu doi boi, îl preumblar prin târg, i

poi îl duser la mnstirea Snagov. Spun c vzându-se Leurdeanu

-l clugresc fr voia lui, când auzi puindu-i nume de clugrie Si-

iivestni. strig cu furie : tBa mai bine Mahomet»

!

.Astfel se rsplti nevinovata ucidere a postelnicului Constantin Can-

.cuzino. Aceast rzbunare îns aâ mult timp dezunirea i furia par-

;.delor. i ara trebui s sufere mult vreme din pricina lor.

Se vede chiar c monahul Siiivestru nu sttu mult timp

: închisoarea sa. Nici osânda ce apsa asupr-i, nici ruinea

revedea lumea dup pedepsile infamante ce suferise,

ci mustrrile unei contiine turburate, nu putur s-1 aduc
1 pocin. Aplecrile zavistioase i neastâmprate ale firei

ile nu se puteau de loc împca cu viaa tcut i linitit

in zidurile Snagovului. El isbutî a se furia din mnstire
^i se duse în Ardeal s întâlneasc pe Grigoracu Vod Ghica

;

de aci apoi, când la 1072, acesta veni pentru a doua oar
in scaun, vornicul Stroe Leurdeanu, ce-i asvârlise comanacul

!-i lepdase rassa, urm iari a impilâ ara i a prigoni pe

(jierii postelniceti.

O alt interesant scriere asupra morii lui Constantin pos-

telnicul Cantacuzino, s'a publicat, la 18G1, în Calendarul

cografic, istoric l literar de D. Bollntlneanu l A. Zanne.

>uvela ce a aprut acolo, sub acest titlu, ne las s recu-

noatem stilul elegant al unuia din cei mai amabili poei ai

otri ; ne place a citi acea povestire vie ce atrage minile i
itinge inima. Dar ne pare ru a vedea c lipsesc într'însa

linele caliti, neaprate romanului istoric.

In adevr, acest fel de scrieri a cror int este d'a art
evenimentele dramatice ale istoriei, înconjurate de toate am-
runtele vieei contimporane i locale, îi dobândesc preul su
cel mai mare, sub condiiunea d'a observ, — nu atât irul

\act al faptelor reale, nu atât personalul netgduit ce a

nicat un rol într'însele, — ci, mai cu deosebire, coloarea

local, acel parfum al timpului trecut, care strmut pe cititor
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în mijlocul întâmplrilor povestite, îi descrie localitile ce

le-au servit de scen, îl face prta la obiceele, la credinele,

la viaa public i privat, la cugetrile i chiar la limba

timpului i locurilor unde s'au petrecut faptele de care se

atinge romanul.

Ne pare ru, zicem, a vedea c adesea autorul nuvelei din

Calendarul pe 1861, a nesocotit aceste regule importante i
a introdus, astfel, confuziune în mintea cititorului. La un loc,

spre pild, unde povestete cu cuvinte atingtoare, cltoria

nenorocitului postelnic, ridicat din casa sa, i dus într'un car

cu boi pân la Snagov, citim aceste cuvinte

:

«Despre ziu carul se opri Ia poarta unei mnstiri. Vtaful Alexandru

strig cu o voce de taur s se deschid porile ; ordinul su fuse ascultat,

i carul intr în cui tea mnstirii... — «D-te jos din car! arhon pos-

telnice !— strig vtaful».

Dac toat lumea ar fi citit cltoria în ar a patriarhului

Macarie din Antiohia, scris arbete i tradus numai en-

glezete într'o ediiune foarte rar i foarte scump, dela

1836, toi atunci într'adevr ar fi tiut c, în timpii trecui,

peste balta Snagovului, se afla un lung pod stttor ce ducea

pân la mnstire. Dar cititorii Calendarului, cari n'au con-

sultat pe Paul din Alep i carf tiu c Snagovul e în mijlocul

unei cât mai bli, auzind acum c carul vtafului Alexandru

a sosit pe uscat, fr popreal, pân în curtea mnstirii,

sunt negreit în drept s creaz, sau c vtaful a fost mai

nzdrvan decât Sfântul Petru care nu tia s umble nici cu

picioarele pe ap, sau c se adeverise în acea noapte, unicele

versuri ce filosoful francez Malebranche mrturisete a fi

putut face în toat viaa sa, i care zice:

îl fait aujourd'hui le plus beau temps du monde
Pour aller a cheval sur la terre et sur l'onde.

Dar aceasta ar fi puin lucru ; cu ceva închipuire omul

usuc i blile. Ce cat îns, rogu-v, vtaful Alexandru de

întituleaz pe bietul postelnic, la ceasul morii, de arhon ?

Oare vorbiau ei, între dânii, grecete ca s nu-i îneleag
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dorobanii, de nu'i zicea curat, cum se zicea pe atunci româ-

nete : jupan postelnice ?

Acest fanariotism anticipat în nuvela din Calendar e de

oarecare însemntate. Naionalitatea noastr a suferit, în urma

morii lui Cantacuzino, îndestule rele i îndestule schilodiri

de nravuri i de limb, din partea grecilor, pentru ca s nu ne

mai silim acum cu dinadinsul a repurta aceste nevoi i umi-

liri, asupra timpilor mai vechi i asupra caracterului mai neao
românesc al acestora.

De ce iar apoi, mai departe, autorului îi place a face din

.Waria Doamna, a lui Grigoracu Ghica, fiica, dup cronica

lui Amiras, a lui Mateia Sturza visternicul din Moldova i
sor cu Toader sptariul Sturza, o greac ireat? Astfel,

toate personagele însemnate ale nuvelei sale, devin grece :

Ghica e grec, Cantacuzino e grec, Doamna e greac. Subiectul

s'a caaonit cu totul!

Las mai bine frumoasei Doamne naionalitatea ei de mol-

dovancâ i vezi în urm cu ce mustrri adânci se muncete
>ufletul ei, îngreuiat de prtinirea la povara unei crime. «Când

«peste câiva ani, sosi judecata lui Dumnezeu i i se îmbol-

«nvi foarte ru un copil ce avea mic înfat i care srea
«în pelincele sale, ca un om de treizeci de ani i zbiera i
«ipa ca un cal, prinii lui triti i plini de cin pentru

«moartea lui Cantacuzino, pierzându'i mintea i sfatul încât

«nu mai tiau ce fceau, umblau tvlindu-se din zid în zid.»

Snagovul ne pstreaz i el un semn al cinei ce coprinse

inima Doamnei Mriei. E o cruce de botez sculptat de amân-
iou prile cu câte cinci iconie în lemn de chiparos i ferecat

i:i argint aurit. Pe cotorul ei circular, ce se termin printr'un

rotocol, se vd gravate în spiral, nite cuvinte, scrise în limba

-lavon, ce zic românete :

I Aceast cruce a fcut-o roaba lui Dumnezeu, Doamna Mria iui Iw

(irigorc Ghica Voevdd pentru sufleteasc i sfânta mnstire Sna^ov i

Venica el amintire! Fevr. 4. 7171. {\m:\).

In acele cuvinte, venica ei amintire! pare c s'aude r-
sunând un eho unei eterne mustrri.
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Fiindc îns vorbirm de crucea Doamnei Mriei, s facem

meniune i despre o alt cruce ce se afl la Snagov. Este

de os de inoroh (rinocer), sculptat cu iconie i ferecat cu

sârm de argint (filigrane), pe care se vd i urme de smal
czut. Cotorul s'a pierdut i starea ei actual pare a dovedi

c este destul de vechie. In general e foarte anevoie a ho-

trî epoca acelor spturi fine de iconie în lemn sau în os,

care servea a orna feele crucilor de botez în bisericile noastre.

In tot timpul, clugrii Orientului, i chiar cei din unele chi-

novii din ara noastr i din Rusia, au lucrat asemenea o-

biecte, i stilul tradiional al formelor s'a pstrat cu atâta

struin, încât nu se poate determina unui obiect vre-o epoc,

dac nu poart cumva pre dânsul vreo alt indicaiune mai

precis.

Sculptura cea mare sau mai bine statuaria, fiind alungat

din biserica rsritului înc din timpul Iconoclatilor, în se-

colii al VlII-lea i al IX-lea, ornamentele spate nu se ps-
trar decât pentru unelte eclesiastice m.ai mici, sau pentru mo-

bile de biseric fr de însemntate liturgic. Aceste obiecte

nu se executau mai niciodat în piatr ci, mai adesea, în me-

tale de pre, în os, în corn, în filde, în sidef, în baga, ori

în deosebite lemne, precum stejar, nuc, castan, tis, cimiir,

chiparos, sandal, odagaciu sau alte lemne mai mult sau mai

puin preioase, dup obiectele executate. Erau mai cu seam,
canaturi de ui pentru tâmpl, strane pentru arhierei, iconos-

tase sau poale de altare, ripidii sau flabele pentru procesiu-

nile religioase, sfenice Me deosebite mrimi, sicrie i cutii de

moate, cruci de altar ori de botez i în sfârit iconie simple,

îndoite (diTzzw/.oL) sau întreite (rpiTcrr/a, troie), al cror uz se

introduse, mai cu deosebire, în vremea Cruciatelor, când fie-

care cavaler, fiecare osta lua în sân, atârnat de gât, una

din acele iconie, sculptate cu fine, de artitii orientali. Aceste

iconie îndoite sau diptice, compuse de dou plci ce se în-

chideau una peste alta ca dou obloane, erau întrebuinate

din vechime, la Romani; când un cetean ajungea a fi numit

consul sau a cpta alt dregtorie însemnat, era obiceiu ca
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el s trimit, spre aducere aminte, amicilor si, nite aseme-

nea tbli de os ori de filde, care purtau, pe o parte, chipul

su sculptat cu însemnele nouei dregtorii, i pe cealalt, un

strat subire de cear pentru scris. In timpii cretineti, epis-

copii i apoi i, preoii bisericilor, obinuir, atât în Orient

cât i in Occident, a avea asemenea diptice de mrimi felu-

rite, învatul italian Gori, care a publicat o carte sub titlul

Thesaurus diptychoriim, împarte în patru clase dipticele ecle-

ziastice: 1) cele pe care se scriau numele neofiilor sau noilor

botezai; 2) cele pe care se însemnau numele dnuitorilor,

bisericilor, domnitorilor i episcopilor; 3) cele ce rememorau

numele sfinilor cari au înlat biserica prin gloria martirului

sau prin strlucirea tiinei lor
;
i în sfârit, 4) cele în care

se înscriau numele credincioilor, preoi sau mireni, cari au

murit în sânul adevratei biserici. Aci vedem dar, cum s'au

nscut pomelnicile, care azi înc stau aezate în proscomidia

ori cni biserici orientale. Dar în general, vechile tblie pe

care s'au scris dela început numele Domnilor, ctitorilor, ca-

pilor bisericei i dnuitorilor, în mnstirile noastre cele mai

vechi, sunt astzi perdute. Cronograful anonim, ce se crede

a fi Radu logoftul Grecianu, ne citeaz vechiul pomelnic de

lemn al mnstirii Câmpulung; îns noi nu-1 mai avem. In

excursiunile noastre, abia la schitul Brdetul, sub muntele

Nucoarei pe apa Vâlsanului, ni s'a întâmplat s gsim un

pomelnic triptich, zugrvit iar nu sculptat, care, i acela, nu

era mai vechiu decât în zilele Iui Matei Vod Basarab (1646).

La cele mai multe mnstiri mari din ar, pomelnicele cele

mai vechi sunt într'o crticic din timpii lui Constantin Brân-

coveanul i uneori chiar din timpii Fanarioilor. La Snagov

e i mai puin decât atât, cci nu este nimic mai mult

decât o foi 'cu nume domneti, ecleziastice i particulare,

care se confund fr de nici un folos pentru cronologic sau

pentru istoria mnstirii.

Noi îns ne-am silit, a recompune, dup documente i in-

scripiuni, o list de egumenii acestui sfânt loca. Nu o dm
ca exact, fiindc e probabil c arc multe lacune ; de aceea
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am i pus la fiecare egumen anii în care îl gsim figurând.

N'am trecut pân în secolul nostru, cci, osebit de venera-

bilul archimandrit losafat Snagoveanul carele, expatriat dup
revoluiunea dela 1840, a avut pietoasa i patriotica idee de

a întemeia un templu românesc în mijlocul tinerimei române

ce studiaz la Paris, deprtat de ara i de legea prinilor

ei, osebit de acest superior vrednic de laud, ruinele actuale

ale mnstirii nu vor conserva, credem, posteritii nici un

alt nume de egumen Snagovean.

Iat îns lista celor din vechime ; am putea s o începem

cu un egumen Lazr, de care pomenete un hrisov fr de

leat dat de Mircea Vod btrânul ; dar epoce mai precise

avem pentru cei urmtori :

Popa Demetrian .... • . . . 1441

Evtiinie 1442

Popa Viainul 1464

Evstratie 1507

tefan ! 1512

Sava Ieromonah 1534

Mitrofan 1558

Galaction 1563

Evstratie 1564

Onufrie 1582-83

Serafim arhimitropolit i .... 1590

Chirii episcop 1619-21

Haralambie 1624

Partenie episcop 1625

Ignatie 1633-37-43

Luca . 1646

Daniil 1654

Teodosie 1661-74—83

Antim 1695-1709

Rafail archimandrit .174S

Partenie 1766-84

Filaret 1685

Nicodim 1786

Filaret 1788

Cel mai vechiu dintre acetia nu este anterior hrisovului

prin care Vlad Voevod întrete, la 6949, averile i scutirile
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vechi ale mnstirii Snagovul. Despre urmaii lui, afar de

episcopul Partenie i de fatala sa influen, nu avem noiuni

;iteresante ; tocmai pe la sfâritul secolului al XVII-lea, r.e

putem opri cu oarecare amnunte, asupra a doi dintr'înii.

Unul pare a fi fost un miel; celalt er fr îndoial un om
de treab i de merit.

Numele i faptele puin cuviincioase ale celui " dintâi ne

>unt amintite pe un odor preios ce împodobete pristolul

bisericei. E un chivot adec o cutie de argint aurit, în care

se pstreaz sfântul mir, moate sau alte obiecte sfinite, i
care se vede a fi fost, la început, de o form aproape cu-

bic cu un capac în relief, astfel de închipuia o biseric. In

partea despre fund e simulat o mic absid sau altar pen-

tagon cu fereastr ; capacul poart eapte turnulie din care,

unul mai mare la mijloc, dou altele mai mici în fa i în

dos, i în sfârit alte patru mai mrunte, la coluri. Pe fie-

care din laturi sunt gravate cu acul, chipuri de sfini deco-

rate cu smaluri de colori ; în fa e o icoan mai mare a

Maicei Domnului cu Mântuitorul prunc în brae
;
pe o lture

unt, în ease compartimente ptrate, sfinii Dimitrie, Gheorhe,

i eodor, Tiron, Teodor Stratilat, Cosma i Damian
;
pe cea-

lalt, profeii Aron, Avacum, Ilie, Ieremia i sfmii Damas-
chin i Cosma; pe fund, de laturile absidei sunt, sus sf. loan

' lur-de-aur i sf. Nicolae ; iar jos, sf. Vasilie, i sf. Grigo-

rie, figurai pe d 'întreg. Pe din luntrul capacului se citesc,

gravate în metal, cuvintele urmtoare :

.( est cuvot l'au fâcut printele Varlaam mitropolitul, mânstirii Snea-
' cu cheltuiala proi^umenului Teodosie pentru argintul cel perit dela

Ml, vâleat (7182) 1674.

Pe fundul chivotului e însemnat greutatea metalului : dram.

Aa! printe Teodosie! i se'ncredineaz o mnstire ca

> caui de dânsa i s'o îngrijeti, i sfinia-ta o jfueti de

argintriile ei? Cine tie câte interesante modele de orfu-

rrie medieval, le vei fi prefcut, neruinate spoliator, în

moned suntoare? Chiar acest chivot, pe care mitropolitul

AI, I. 0,h,\,cnru. V.,1. ni. t
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Varlaam 1-a fcut din banii ti, spre despgubirea mnstirii,

trebuie s fi fost lucrat dup un model mai vechiu, care va

fi existat mai nainte de Snagov, precum exist i acum unul

foarte asemnat, d^epus la mnstirea Bistria de fondatorii

ei, pe la sfâritul secolului al XV-lea. Dup aparena lucrrii

s'ar crede c acesta dela Snagov este imitat de un meter

din ar, dup vechile lucrri bizantine sau veneiene.

Dar vezi, cât nestatornicie e chiar i'n^ dreptatea ome-

neasc ! La 1679, Varlaam care fusese numit de Grigorie

Ghica Voevod, cade din scaunul pstoresc; rivalul su, mi-

tropolitul Teodosie, sprijinit de noul domnitor, erban Can-

tacuzino, se urc iari la putere, i, la 1683, noi regsim pe

hrpitorul tiz al acestuia în egumenia Snagovului.

Am dori s n'avem a vorbi de un compartiment mai nou

de argint ornat cu flori, aa repoasse, ce archiereul Filaret a

socotit de trebuin, la 1788, sub domnia lui Mihaiu Vod
Suu, a adaoge la acest chivot, între cutie i capac, spre a-i

da o mai mare înlime. Nimic mai grotesc decât srmanul

chivot, schimonosit într'astfel ; cu toate acestea nici egumenul,

nici argintarul nu s'au ruinat a grava pe acest inform adaos,

numele lor; pe o parte se citete: «<I>iAâp=ioc âpyispsco?, 1785>s

pe ceialalt : «Spa[xia 850 t Hat^o? -/[ji^oypc».

Am fgduit s vorbim i despre un egumen om de treab,

în adevr, acela e Antim Ivireanul tipograful, care, sub er-

ban Cantacuzino, aez mai întiu teascurile sale în mns-
tirea Snagovului, de unde eir mai multe cri religioase în

limbele român, elen, slavon i arab.

Ne lipsesc deocamdat, mijloacele a face o nomenclatur

complect de ediiunile ce au ieit din tipografia Snagovului,

de sub manele egumenului Antim ; s citm îns, printre

cele româneti:

Orânduiala slujbei sfinilor împrai Constantin i Elena, tiprit la 1G96.

Evanghelia, la 1697.

Cartea despre Papistai a lui Maxim Peloponisul, la 1699,

învturile traduse de Eiloteu monahul, la 1703.

Floarea darurilor, la 1703, etc.
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printre cele elineti :

'Ofvi^G-îosog ojioXovia. la 1694.

^^yXrry.o'^, la 1700.

îl^oT/.'Jvr,rri,o'.ov roO â^tou oo&'jc too WO-âvoc, ^^ doctorul loan

Commen, la 1701 i

o Liturgie tiprit elinete i arbete. tot la 1701.

Ne lipsesc asemeni documente îndestule ca s schim o

biografie complet a acelui însemnat clugr, carele din m-
nstirea Ivirului dela muntele Atos, veni ca egumen în Snagov

i institui o tipografie bogtai activ, deveni la 1705, episcop

al Râmnicului, la 1709, mitropolit al Ungrovlachiei, i per-

>ecutat de Fanarioi, pentru c ajunsese a fi un bun patriot

român, peri înecat mârevete în Dunre, din porunca lui

N'icolae Vod Mavrocordat (1716). Artist luminat i indus-

irios, el ls în ara multe urme de talentele i de activi-

tatea sa. In mnstirea Aniimului din Bucureti, ce este cl-

dit de dânsul, se zice c uile de intrare ale bisericei, sculp-

tate în lemn cu mult mestrie, sunt lucrate de dânsul, i,

—

ce e mai necontestabil, — broasca acelor ui, cu plasele de

aram gravate cu chipuri, poart acolo inscripiunea numelui

<âu. La Snagov, unde el egumeni ani îndelungai, se g-
sete înc o cie sau afumtoare de argint în forma unei

sfere cu capac conic sprijinit pe trei picioare de figura unui

S, fixate de o tav lat, pe a carii buz sunt gravate cele

urmtoare :

\ ' i^tâ câie împreuna cu potirul i cu ale lui toate fiind stricate

...
i'

.icut în zilele prea luminatului Domn Io Constantin B. Voevod

cu cheltuiala smeritului întru eromonahi Antim Ivireanul tipograful, leat

7203(1694»

Pe dosul u.>ii < ^iiiNcii cu litere latine cur.si\c fine .si îm-

podobite cu parafe

:

f Daniel Fodor excudit. Anno 1694.

mai jos c însemnat greutatea: «/• dram. 326».

î'rinîn rrjile mnstirii, reduse acum la cele neaprat
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trebuincioase slujbei, în ediiuni moderne de puin pre, am
gsit numai un volum manuscript pe^ hârtie, coprinzând mi-

neiul pe luna Decemvrie, în limba slavon, pe a carii scoar
st scris de mân :

Acest mineu a Iu Decemvre fiind stricat i râsipit s'a legat cu chel-

tueala smeritului întru eromonai Antim. Ivireanul tipograful v dni Io

Constantin B. B. Voevod, fiind nastavnic la aceast sfânt cas Snagov,

leat. 7203, (1695) aug. 20.

Iat ce se mai pstreaz de la acest brbat eminent, în

locaul unde el începu o carier aa de folositoare patriei

sale adoptive. De câte ori îns va voi cineva s deschid

cartea amintirilor literare ale naiunii române, numele lui

Antim tipograful se va prezenta cu onoare printre cele d'in-

tâiu. Istoria propirii noastre naionale îl va pomeni în veci

cu laude i-i va acorda în tot timpul glorioasele prerogative

ce se dau acelora care tiu a se pune cu devotament i ac-

tivitate, în capul luminrii unui popor!

Dar cercetrile noastre ispititoare prin mnstirea Snago-

vului, ne purtase de la temeliile vechilor chilii la zidurile de-

gradate ale bisericei, de la picturile preilor la petrele mor-

mântale, de la odoarele altarului la crile liturgice i la po-

melnicul disprut al dnuitorilor, i nicieri nu putusem

descoperi vre-o inscripiune care s aminteasc pe un Radu

logoftul de la Periai, ai crui trei fii, Vintil logoftul. Stoica

postelnicul i Sibiiu logoftul, au dus la anul 1683, pe p-
rintele lor mort de l-au îngropat la sfânta mnstire Sna-

govul i au druit sfintei mnstiri, cu al lor zapis de bun
credin, moia Periaii sau Cotorca din judeul lalomiei, ca

s fie rposatului i lor, de venic pomenire.

Din contr, pe un prete al altarului din stânga, ce se

zice i diaconic, fiind c slujete diaconilor i preoilor pentru

pstrarea i îmbrcarea odjdiilor, vzui, spat adânc în zid

cu litere i în limb slavon, numele unui necunoscut :

Am scris eu Badea grmticul din Dobroeti in zilele lui I Antonie

Voevod. Iun. 29 zile în anul 717? {166?)
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Ce curioas e soarta oinenirei! unul d o moie ca s i

se pomeneasc în veci numele la sfintele daruri, i, peste

câiva ani, nimeni nu-1 mai ine minte ! Altul doar c mânjete

preii bisericei cu o scriere neînsemnat, i numele lui e

mereu în faa preotului când se pregtete a pomeni pe cre-

dincioii rposai ! Dar Dumnezeu, care pune toate într'o cum-

pn dreapt, a insuflat oamenilor leacuri pentru infirmitile

lor. Spre a nu lsa într'o venic uitare atâtea vrednice fapte

rsipite prin cenua trecutului, spre a reînlâ gloriile umilite

i a stigmatiza trufaa nimicie, el a inspirat omului amorul

pentru trecut, tiina arheologiei, acea nobil patim a anti-

carului, care-1 face s cerceteze pretutindeni urmele zilelor

sburate, îl îndeamn a pune în cumpna dreptii toate câte

au fcut strbunii, i-1 deprinde a culege din ele, învturi

folositoare pentru viitorime.

Dar drumul i nobila patim îmi aâase o foame nespus

, eind din biseric, întâia mea preocupare fu de a cere

clugrilor ce se uitase la mine cu gurile cscate pe când

transcriam inscripiunile dup prei, dup morminte i dup
argintrii, s'mi dea ceva de prânzit. Clugraii, cu aer milos,

deter toi în lturi, jurându-*e c n'au nimic, c de când

s'au luat veniturile mnstireti, n'au cu ce mai tri; c
nt strâmtorai de toate, n'au nici straie, nici locuine, nici

L-rinde ; în sfârit, bieii prini artau în tot chipul cât jale

simt, unde li se rpise antica înbelugat trândvie i c mâ-

•"istirea lor, prefcându-se în închisoare, se întrebuinase la

instituiune mai folositoare.

Dup un asemenea refuz, m întorsei atunci ctre impie-

gaii închisorii i abia, dupe o lung i elocuent laud a

petelui din balta Snagovului, îi înduplecai a pune s scoat

din cotee o minunat pltic ltrea, vie i gras.

Pltica de Snagov ar merita o lung disertaiune tiinific

. . care s'ar spune numele ei pe latinete, i clasa ictiologic

in care se cade a o rândui, i structura organelor ei resufl-

ire i înottoare, i multe alte amnunte foarte interesante

spre nravurile i viaa ei intim ; cât despre noi, cunoscând
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aceast interesant fiin numai în starea neînsufleit de frip-

tur, — sub care îns nu merit mai puin luare aminte, —
ne vom cerc s descriem prin ce mijloace un om cu gust

o poate aduce la gradul cel mai înalt al suculentei.

«Ce fel!» va zice vre-un cititor înamorat de ideile eteree,

— «vrei s vorbeti de prozaice bucate? Vrei s târti muza
poeziei i a istoriei pe taraba pescarului i pe cotlonul cuinii ?»—
«O Doamne ! în ce greal adânc te-ai afundat, iubitul meu
cititor» ; îi voiu rspunde «oare nu e una din cele mai feri-

cite însuiri ale spiritului omenesc, de a poetiza orice lucru,

dupe placul su? In orice fapt, în orice stare a sa, omul

poate gsi comori de încântare pentru imagirfaiunea i gus-

turile sale.

«Socotete-te c eti pe drum ; ai umblat mult ; te-ai ostenit.

Simi în sine-i un gol, pe care l-ar împlini cu desftare o

bun i gustoas mâncare. Atunci, te aezi la umbr, subt

un vechi stejar, pe un covor de iarb verde ; aprinzi un focor

de surcele care scânteiaz vesel, aducându-i veste bun; i...

dac cumva, din norocire, ai cu tine o pltic de Snagov,

proaspt i gras, o crestezi d'a curmeziul cu cuitul pe

amândou laturile ; o presri cu praf de sare ; o pui pe un

grtar, d'asupra unui jratic care o rumenete încetior, în-

torcând-o când pe o parte, când pe cealalt. Pe când ea fu-

meg sub dogoreala crbunilor i schimb searbda-i fa
alb, într'o coloare neagr-glbuie ca chihlibarul de Sibiciu,

tu nu perzi timpul, ci storci într'un vas, zeama profumat a

mai multor lmâi gustoase ; o amesteci într'o und de unt-

delemn p'ale crui miros i limpede paloare nu le desmintei

soarele arzoiu al Provenei. Ca s înviezi i s mai asmui

acea smead i diafan salce, rspândeti d'asupr'i un oache

nor de piper; i apoi, toate acestea împreun, le bai iute cu

lingura, pân le prefaci într'o spum uoar i palid-aurie.

Atunci, aterni pltica fumegând pe un taler; torni pe dânsa

zeam spumoas; acoperi cu un alt taler; i...., când peste

cinci minute, vei gusta acel delicios fel de mâncare,m prinz

c ai s juri cum c vestitul pete de mare rhombus, asupra
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crui gteal a deliberat gravuf senat roman i pe care 1-a

cântat marele Juvenal, n'a putut s aib aa gust minunat

ca pltica de Snagov într'astfel gtit î»

Sfârim cu aceast reet culinar, siguri fiind c cel puin

pentru dânsa, cititorul ne va rmânea pururea îndatorat.

Bucureti, 1862.

Tiprit în Revista Român, Voi. II.



Mnstirile închinate din Romnia
STUDIU ASUPRA DREPTURILOR I ÎNDATORIRILOR ACESTOR AEZMINTE ^

)

In anii din urm s'au scris, în Principatele române, destul

de numeroase cri, broure i articoli despre mnstirile ro-

mâneti cele închinate 2) Sântelor Locae din Orient, i cu

toate acestea, înc nu s'a spus ce este mai de temei într'a-

ceast cestiune aa de însemnat pentru starea de azi a Ro-

mâniei i pentru viitorul ei. Noi am citit tot ce s'a tiprit în

1) Acest memoriiu a aprut în Bucureti, la 1863, tiprit în limba fran-

cez, cu titlul i sub pseudonimul ce urmeaz : Etude sur Ies- droit et

Ies obligations des monasteres Roumains dedies aux Saints-Lieux d'Orient

par l'Archimandrite Agathon Otmenedee. — Autorul a fost ajutat în

coordonarea faptelor de d. Grigore Mano, pe atunci secretar al Comi-

siunei documentale.

De oarece ocup pe atunci postul de ministru al Cultelor i Instruc-

iunii publice, d. Odobescu n'a putut s'i pun numele su pe o oper
care, departe de a conchide, ca ideile celor rnai muli brbai politici

din acea epoc, colegi ai si, la deplina secularizare a averilor mns-
tireti, avea de scop a dovedi c soluiunea cea mai dreapt i mai fo-

lositoare pentru ar, a cestiunii mânstirilor închinate, era de a asimila

cu totul pe acestea cu cele-1-alte mnstiri pmântene, de a face s serve

veniturile lor, ca i ale tuturor mnstirilor din ar, numai la desvol-

tarea complect a culturei intelectuale printre Români, i de a consacra

o parte din acele venituri la rspândirea în toate unghiurile Orientului

cretin, a unei influene civilizatoare, al crui centru i focar ar fi fost

România. Aceste idei au fost nesocotite de oamenii de Stat români, cari

s'au grbit a decret pur i simplu secularizarea tuturor bunurilor m-
nstireti. Totui, strbunii notri, în pletoasa i patriotica lor prevedere,

lsase toate acele avuii numai i numai, pentru ca, prin ele, s se cul-

tive în veci spiritul i inima poporului român, i s se rspândeasc

gloria lui printre toi vecinii i coreligionarii si.

-) Cele mai însemnate din aceste; publicaiuni sunt : Eclaircissements
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ceasta materie, i apoi am mai avut i parte ca s ne treac

prin mâni un numr de peste dou sute de acte vechi, au-

tentice, atin^toare toate de mnstirile României i de cele

lola Sântele-Locuri. De aceia, am socotit c va fi bine s
icem i noi un rezumat al ideilor de cpetenie, culese în

>emenea cercetri.

Dm publicului acest rezumat nu doar ca soluiunea cea

i.ii leznicioas de o cam dat, dar ca unica, dup prerea

noastr, care isvorete din însei documentele cele vechi.

X'am citit aici textul atâtor acte autentice, nici am desvoltat

pre larg toate faptele istoriei ; fcând astfel, am fi scris o

întreag carte i gândul nostru a fost numai de a aeza, în

iteva cuvinte, temeliile pe care st cestiunea, precum i de

trage dintr'însele consecinele ce de sinei se arat ori-cui.

'c altmintrelea, atâtea cri ^i atâtea documente câte s'au

Liblicat pân acum, vor împlini cu îndestulare scumpetea de

lapte istorice i de citaiuni textuale, ce ni s'ar putea imputa.

Domnul nostru lisus Christos s in sub sânta sa paz

sur la question des monastcres grecs sitiies dans Ies Principautes da-

nttbienes, 1851 ; — Memoire sur Ies monasteres grecs. en Moldavie,

iblicat in lai, !n foiletonul ziarului Zimbrul, 29 oct. 1855; — Memo-
ndum sur Ies glises. Ies monasteres, Ies biens conventuels et speci-

ment sur Ies monasteres dedies de la principaute de Valachie. par

(Jr. Bengesco Bucarest, 1858; — Memoire sur Ies eglises et biens con-

ventues de la Principautes des Moldavie voues aux Lieux-Saints, par
'' M. Istrati, lassy. 1860; — Mnstirile zise închinate i clugrii

dini, de Ion Brezoianu Bucureti, 1861 ;— Mnstirile din Romnia ;

instiri închinate, de Cesar Bolliac. Bucureti, 1862; — Chestia m-
tirilor închinate pe la S-tele Locuri din Principatele-Unite Moldova
Romnia. tractat din punctul de dreptate i de naionalitate, de A.

i Comneanu. Bucureti 1859; — La question des monasteres dans Ls
PrincipautâS'Unies, par M. A. d'Avril, în Revue des deux mondes, din

1 oct. 1862; — Memoire sur ies couvents roumains, places sous l in-

cation des Saints Lieux d'Orient. 186.3; - i mai muli articoli aprui
/.larele din România — Aceasta lista nu cf)priiide tot ce sa publicat

ipra acestei cestiuni în urma Memoriului d-Iui A. Odobescu, foarte

>• rMinh.'ifut de adv'»r-.fii ,- .l.,,. .rilo.- c». .inj



i4- AL. I. onoKKscii

pe acei cari lucreaz la desrobirea mnstirilor româneti i
s încunune silinele lor cu bun isprav !

Oricât de învlmat se pare a fi cestiunea mnstirilor

închinate din Principatele române, ea se poate reduce la dou
punturi de cpetenie, din a cror elucidare deriv, în modul

cel mai firesc, soluiunea, în toat întregimea ei. In dou
cuvinte e vorba de a ti

:

1. Al cui este dreptul de proprietate sau de stpânire a-

supra averilor mictoare i nemictoare ce in de zisele

mnstiri ?

2. Care sunt drepturile i îndatoririle guvernului românesc

în administrarea acestor mnstiri i a averii lor?

Spre a se da rspunsuri întemeiate la aceste dou între-

bri, este de neaprat s se consulte, de o parte, i mai

cu seam : hrisoavele ctitoreti sau actele de întemeiere ale

mnstirilor ;
— actele, de danie cu care felurite persoane le

au druit i care acte au fost, dup vremuri, întrite de Dom-
nitorii rii ; — actele din care se constat ce dispoziiune a

luat guvernul român, la diferite epoce, în privina acestor

mnstiri ;
— actele prin care capii bisericii rsritene au re-

gulat acele bunuri mnstireti, — i actele care arat deose-

bite tocmeli i învoeli privitoare la mnstiri i la averile lor.^)

1) Spre o mai mare înleznire i luminare a acestei anevoioase cestiuni

actele atingtoare de dânsa s'ar putea împri între cele opt urmtoare

rubrici :

1 Acte privitoare la regularea în genere a condiiunii mnstirilor în-

chinate, din punctul de vedere al disciplinei i al deosebitelor dispozi-

iuni canonice ce sunt a se pzi într'însele, precum i în raport cu ad-

ministrarea intereselor materiale ale lor.

2 Acte privitoare la gonirea Grecilor în genere afar din rile Ro-

mâne i la poprirea lor de a se naturaliza în sânul acestor ri.

3. Acte de închinare adevrate, adic fcute de ctitorii primitivi ai

mnstirilor.

4. Acte de închinare fale i nelegale, adic fcute mai în urm, sau

de motenitori ai ctitorilor primitivi, sau de Voevozi-i de înali dreg-
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Pe de alt parte, trebuesc cercetate legiuirile canonice, sta-

tornicite prin sfintele Sinoade, în privina tutulor mnstirilor

în genere; — apoi legile, drepturile i imunitile politice;—
i în sfârit obiceiul pmântului din diferite epoce, în rile

româneti.

Sar mai putea adaog, ca dovezi, i alte fapte culese din

tot felul de date întâmpltoare, dar totui vrednice i ele de

credin.

Acum, prin cercetarea contiincioas a tutulor acestor iz-

voare felurite, ne vom cerc s dm rspunsuri la ambele

întrebri de mai sus.

Origina proprietilor mnstireti. — Danii de moii ctre mânâstjrile

pmântene. — Danii felurite ctre Sfintele-Locuri din Orient.— Legiuiri

i stipulaiuni antice care opresc pe strini de a stpâni pmânturi în

coprinsul românesc. — Abuzuri fcute în folosul Sfintelor-Locuri. — M-
suri luate de ctre Statul român în contra unor asemenea abuzuri. —
Deosebire însemnat între Stpânire i închinare. — Definiiunea cuvân-

tului din urm : drepturi i îndatoriri reciproce ce el implic. — închi-

narea nu se vede figurând în legiuirile canonice. — Istoria închinrilor

in România. — Rtgulele obiceiului pmântului, în ceeace privete închi-

nrile legale. — Deosebirea ce este între o mnstire zis metoh i o mâ-
n.'i«;:!rf stavropigiac. — închinri fale i nele^ale; abuzurile din care

li>ri ai Statului, cari toi acetia nu aveau dreptul d'a închin o mâns-
tire. care pân atunci fusese neatârnat.

5. Acte felurite, precum sigilioane patriarhiceti, oprind i desfiinând

închinri

6 Acte de danie, consistând sau în bunuri mictoare sau în scutiri

de deosebite feluri, fcute mnstirilor pmântene in :hinate. Danii fcute

Sfintelor-Locuri de peste hotar.

7. Acte privitoare ia felurite djdii i contribuiuni (cisle) la care, dup
vremi, au fost supuse mnstirile, precum i acte prin care au fost în-

datorate mânâstirilc închinate a întreine, din veniturile lor, aezminte
de binefacere i de folos public, sau numai de a contribui la acestea.

H. Aclf prin care se dovedete c Statul român a avut pururea dreptul

de priveghere i de control asupra administrrii i întrebuinrii averilor

niân;W'"'->:«i chiar i când ele ». rau inchiii.'iti- Sfintclor-Lofiiri (lin f)riciit.
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acestea au nscut. — Msuri popritoare ce s au luat la diferite epoce în

<:ontra falelor închinri. — Guvernul român se poate lepd acum de

dreptul ce are de a atac prin judecat falele închinri. — El trebue îns

s lase acest drept particularilor, cu oarecare restriciuni legale. — Con-

•cluziunea celor zise este c proprietile de pe teritoriul românesc aparin

numai mnstirilor pmântene, fie ele i închinate.

Averile mictoare i nemictoare care se afl pe terito-

riul românesc, i pe care clugrii dela Sfintele-Locauri ale

Rsritului voesc s le numeasc azi averi ale mânstirilor

greceti, sunt toate proprieti ale mânstirilor pmântene
închinate la acele Sfinte-Locauri. Ctitorii mânstirilor din

jar i alfi dinuitori cretini, în urma lor, au druit mns-
tirilor întemeiate în ar, atât celor care au fost închinate,

cât i celor cari n'au fost, averi de tot felul, precum moii,

vii, case i alte bunuri ; dar mai c nu s'a întâmplat vreo-

dat ca un proprietar de averi nemictoare în România, s
fi dat proprietatea sa în deplin stpânire, unei mnstiri

aezate afar din inuturile României.

S lum aminte c atunci chiar când s'au fcut într'acest

chip, câteva danii de proprieti nemictoare, a trebuit nea-

prat ca mnstirea strin ctre care acele danii erau fcute

s aib jDrintre cele din ar, vre-o alt mnstire închinat

ei ca metoh i, prin mijlocirea creia Sfântul-Loca din stri-

ntate, îi exercita dreptul su de proprietate pe acele bunuri

pmântene.

Un asemenea mod de procedere îi are fireasca sa expli-

care în legile tradiionale ale rilor Româneti, precum i în

stipulatiunile acestora cu curtea suzeran a Turciei; toate

acestea opreau pururea pe strini, i mai cu seam pe su-

puii otomani, fie ei Turci sau Raiale, de a stpâni proprie-

ti pe pmântul românesc. Nu ne lipsesc acte spre a dovedi

cum acest drept al rii a fost restatornicit de câte ori s'a

întâmplat ca el s se calce ; adeseaori chiar, divanurile p-
mânteti i Domnii rii au oprit cu totul pe Greci s aib

proprietate, fie mcar i de zestre, pe teritoriul nostru ; ba

uneori i-au i gonit peste grani, ca oameni vtmtori rii.
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cari se aezase aci numai din îngduin i în nesocotina

legilor i a stipulaiunilor. \)

* Frâ de a mai reaminti aci intru sprijinirea acestor fapte, toate

ilispoziiunile admise, atât în obiceile pmântului cât i în dreptul pozi-

tiv al ârilor române, spre a regula tot mereu, i adic din timpurile

cele mai vechi pân la Regulamentul Organic din 1834, cestiunea drep-

turilor de naturalizare i de împroprietrire ale strinilor ne va fi de

ajuns a însemna vre-o câteva din actele care au pus stavil la preten-

iunile i la înrâuririle, din ce în ce mai puternice, ale Grecilor. Astfel

se pot cita hrisoavele lui Mihai Viteazul (28 August, 1599), Leon tefan

Vod (23 Iulie, 1631), Radu Leon (9 decemv. 1638); acelea ale lui tefan

Racovi (1763), Alecsandru Ghica (1767) i Mihai uu (1784), care în-

tresc un act de acela fel al lui Ipsilanti ; apoi înc actul sinodal al cle-

rului din Moldova (1 Ianuarie, 1752) întrit prin Firman împrtesc, la

1781, precum i actele Obtetilor Adunri din ara Româneasc (9 Mar-

tie, 1823) i din Moldova (22 Martie, 1826), întrite prin hrisoavele

Domnitorilor de pe atunci. Gr. Ghjca (1823) i S. Sturdza (1826) i prin

Pirman special (1829).

Abia dac mai este trebuin a se adogâ pe lâng aceste documente

aa de categorice, o mulime de fapte istorice din analele noastre, care

toate Ie confirm i le justific. Nu ne putem totui opri de a reproduce

aci oarecare citaiuni contimporane, amintind totdeodat c aceast lupt

n contra înrâuririi struitoare a Grecilor in interesele rii, exista înc
liin al XV-lea secol, i c, pe la sfâritul secolului al XVI-lea, Mihai

Viteazul înscria articolul urmtor printre condiiunile cele de cpetenie

sub care el recunotea suzeranitatea lui Sigismund Bathory, domnul
Transilvaniei: «Nu se va numi nici un Grec printre cei doisprezece

boeri jurai, nici se va da in ar Grecilor vre-o slujb». Câiva ani mai

in urm. mitropolitul Matei din Pogoniani, clugr grec stabilit în Ro-

mânia, scria intr'o cronic în versuri greceti, tiprit la 1784, în Veneia

cuvintele urmtoare pe care le publicm în traducere româneasc : «Dar

ji voi, boeri greci, câi v aflai la curte, i câi v neguatorii, luai

aminte i vâ ferii de nedrepti; nu suprai pe Români prin nesturata

voastr lcomie ; nu sugei pe srac, c Dumnezeu e în ceruri i ochiul

>u e deschis asupra voastr ; nu vâ bucurai la strânsurica Românului.

' â Dumnezeu are ochi muli i nedreptatea nu poate scp iiepedepsil

ile dânsul. Cred c tiranii pe bieii Români, i nesturata voastr lco-
mie ii face de au ur neimpcatâ pe Greci, l nu pot s-i vad nici

zugrvii; voi tratai pe Român ca pe un câine; de n'ar avea dreptate

ii'ar striga ; dar fllndcâ se plâng au cuvânt, cum se vede. încetai dar

;

pârâsii-v de nedrepti, ca s nu vâ pedepseasc Dumnezeu cu pe-
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E lesne de îneles c, pe cât a stat în fiin un drept na-

ional de aceast natur, nici un particular, ba chiar nici un

Voevod n'a putut, fr ca s se abat din lege, s druiasc
pe strini, — fie acetia mcar i clugri — cu averi ne-

mictoare coprinse în pmânturile României ; iat dsk din

ce pricin cei mai muli ctitori i dnuitori de mnstiri n'au

dat bunuri imobile decât numai mnstirilor pmântene, pe

care, de altmintrelea, ei au putut s le lege prin kgturi de

alt natur, cu mnstirile din strintate. Acum îns, dac
vreunii clugri s'au încumtat a cumpr, pe seama mns-
tirilor de dincolo, ceva proprieti — foarte puin numeroase,

— acelea compun o categorie cu totul deosebit; iar despre

condiiunea lor abusiv se va statori atunci când se va re-

zolva chestiunea de a ti dac strinii au sau nu dreptul de

a fi proprietari pe teritoriul românesc. ^)

deapsa de veci. Bieii Români v hrnesc i v cinstesc; vrând nevrând

ne zic Jupâne ; caut dar s-i iubim i s-i onorm ca pe nite frai ai

notri».

Ce poate fi mai doveditor decât aceste mrturisiri i aceste povee ale

unui clugr grec, ' scârbit el insui de purtrile mârave ale compatrio-

ilor si !

Pe la anii 1654—-1658, patriarhul Antiohiei Macarie, care a vizitat

atunci ara Româneasc, Moldova, ara Kazacilor i Moscovia, ne face.

prin secretarul su Paul diaconul din Alep o mrturisire de alt natur.

Dup ce el descrie bogata mnstire Cluiul din ara Româneasc, c-
ltorul adaug {The travels of Macarîus, translated from ihe arabic by

Belfour, London. 1836, voi. II, p. 372): «Doream s lum aceast m-
nstire i s'o legm de patriarhia Antiohiei, precum sunt altele legate

de alte patriarhii : dar, osebit de egumen i de câiva clugri, nu afla-

rm pe nimeni care s ne intre în 'voe». Alt patriarh al Alecsandriei fu

mai norocos, cu câiva ani în urm». Iat negreit fapte, care întresc

ceeace am zis mai sus despre închinrile din rile Româneti.

1) Dei proprietile ce mnstirile închinate au cptat prin asemenea

cumprtori sunt în numr aa de neînsemnat încât ele nu pot influen

câtui de puin asupra chestiunii drepturilor de împmântenire i de îm-

proprietrire al strinilor, totui se cuvine îns s amintim c acele cum-
prturi s'au fcut numai de ctre clugri greci, în calitatea lor de egu-

meni ai mnstirilor pmântene închinate, pe numele i din veniturile

acestor mnstiri, de oare ce numai ele puteau fi proprietate pe pmântul
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Am zis c acte vechi i legale care s întreasc d'a dreptul

daruri de proprieti nemictoare în România, mnstirilor

de peste hotare, în realitate nu aflm ; trebue s adogm
c, cu totul din contra, constatm danii de tot felul coprinzând

obiecte mictoare, pe care, d'a lungul timpurilor, Voevozii

<,i particularii le hrzesc nemijlocit Sântelor-Locauri din ara

Turceasc; toi de toate prile le-au dat mereu, i bani, i

odoare de pre, i bulgri de sare din ocnele rii, i cântare

de grâu, de miere, de cear, de tmâie, ba i chiar robi igni-

i de toate acestea au dat Românii fr osebire la toate m-
nstirile de rit ortodox de dincolo de Dunre.

Dar nimeni dintr'înii, sau foarte puin, s'au orbit pân a

da moii, vii sau case, unor mnstiri strine care nu aveau

aci la noi metoae pmântene; nimeni nu s'a încumtat a le

da acelora, nici români sau vecini, adic muncitori ai pmân-
tului, nici privilegii sau scutki naionale, nici dreptul de a

primi pe seam-le dajdii pmântene, precum oerit, vinriciii,

vam, . c. 1. Daruri de felul acestora se fceau numai ctre

mânstirile pmântene, i atât cele închinate cât i cele neîn-

chinate s'au bucurat pururea de asemenea foloase. Aceasta

era i lucru firesc, de oare ce mânstirile de aici aveau mij-

locul de a exercita nite drepturi de o natur aa de local. ^)

românesc; egumenii, au lucrat dar atunci, nu ca reprezentani ai Sân-

telor-Locuri strine, ci ei au îndeplinit astfel, una din îndatoririle ce le

impuneau mai toate actele ctitoriceti, adic aceia de a spori averile ce

le erau încredinate,

A se vedea pentru aceasta, actul de întemeiere a schitului Stavropoleos

din Bucureti, cldit de arhimandritul loanichie i închinat de el, mitro-

poliei din Pogoniani în Rumelia (H noemvr. 17.3.'^). precum i cartea-ci-

tatâ a d-lui 1. Brezoianu. p. 71.

') Acestea le poate spune fr de slieal cel ce a consultat ca vre-o

dou sute de documente felurite atingtoare de închinrile mnstirilor
din rile Româneti. Printre aceste acte, abia s afl vreo dou trei excep-

iuni nepotrivite, prin care s druiasc d'a dreptul ctre Sântele-Locuri,

proprieti nemictoare. Cea mai categoric în felul acesta, este dania

dela mnstirea Floretii din Moldova. închinat lavrei Esfigmcnit dcla

Muntele Atos MO August. 18()6); dar i aceea a fost atacat, puini uni
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Din toate câte spuserm se învedereaz c proprietile ne-

mictoare i chiar cele mictoare ale mnstirilor adminis-

trate în ziua de azi de egumeni, aparin cu totul acelor mâ'

nstiri pmântene închinate, i nu de fel mânstirllor strine,

crora ele sunt închinate; prin urmare cestiunea stpânirei,

întru ceea ce privete mai toate ajverile, se .afl astfel dezle-

gat, atât «din cercetarea actelor de proprietate, cât i prin

faptul actualei posesiuni, care s lum bine aminte, se exer-

cit chiar i azi, fr nicio îndoial prin mijlocirea mnsti-
rilor pmântene închinate i în numele lor.

Ceea ce înaintm aci este aa de adevrat încât, ca s
sprijine pretinsul lor drept de proprietate, Sântele-Locauri

din Orient se întemeiaz mai cu seam pe actele de închi-

nare, prin care acele mnstiri pmântene sunt legate de

dânsele. Clugrii strini se învoiesc a zice : «Aa e ; se poate

«ca bunurile s aparin mnstirilor pmântene ce ne sunt

«închinate; dar tocmai pentru faptul c ele sunt închinate,

«chiar acele mnstiri sunt proprieti ale Sântelor-Locuri din

«strintate.»

Aci îns este rtcirea cea mai mare. închinare nu va s
zic câtui de puin stpânire; documentele i faptele stau

de fa ca s dovedeasc în care parte este adevrul.

Dac cercetm dreptul canonic, în actele Sântelor Sinoade

ecumenice, nu aflm niceri nimica care s îndrepteasc

supunerea vreunei mnstiri ctre alta. Din potriv, s'ar prea

c, dup cele cuprinse în canonul al 20-lea, aezat la al Vll-lea

Sinod ecumenic i în deobte dup toate disDOziiunile pres-

în urm, de ctre familia Kostake, urmai i colaterali ai ctitorilor pri-

mitivi (4 August, 1827).

Arhivele Muntelui Atos ne mai pot da dovad de ceea ce înaintm.

Una sut optsprezece acte de închinare i de danie, fcute în Principa-

tele Române, ctre mnstirile Sântului Munte, sunt tot atâtea mrturisiri

netgduite despre deosebirea capital ce s'a fcut totdeauna între în-

zestrrile mnstirilor pmântene închinate, i darurile cu care se miluiau

mnstirile de prin ri strine. Arhimandritul Porfirie dela Muntele Atos

a publicat, la 1847, în St. Petersburg, un inventar al acelor acte, în limba

ruseasc.



crise pentru întemeierea de mnstiri i pentru regulele ce

sunt a se pzi întrMnsele, s'ar prea, zicem, c acele sânte

legi nu prevd altceva decât tot mnstiri osebite i neatâr-

nate unele de altele, oblduindu-se fiecare de sine, prin so-

boarele ce le locuiesc, i primind numai ocrotirea, chezuin-

ele i privegherea episcopilor i ale autoritilor locale.

Cat îns s recunoatem c obiceiul închinrii, i prin ur-

mare crearea metoaelor sau, cum am zice acum, sucursalelor,

a ptruns înc de timpuriu în România, precum se afla sta-

bilit in tot Orientul cretin. Aci a devenit, ca aiurea, un obi-

ceiu al pmântului. Dar, pe acele timpuri înapoiate er i
lucru firesc ca cei mai slabi s caute un sprijin pe lâng cei

mai puternici, jertfindu-le chiar oarece din venitul lor; aceast

idee predomnitoare în secolul de mijloc s'a propagat chiar

i în ordinul moral; ea a ptruns pân i în monahismul

egalitar. Mai multe documente oficiale, eite din cancelariile

vechilor Domni români i din ale patriarhilor bisericei rs-
ritene, mrturisesc despre asemenea fapte i le dau acestor

fapte numirea consfinit printre românii de odinioar, pentru

tot ce erâ un simplu drept uzual, adic le recunosc a fi fcute

dup obiceiul pmântului.

Chiar din documenlele de aceast natur, prin care unii

ctitori primitivi de mnstiri au regulat închinarea aezemin-

tclor lor ctre altele mai vechi, chiar din acele documente i
din deosebite fapte ce s'au petrecut, se pot trage lmuririle

cele mai sigure asupra fiinjei închinrii i a drepturilor ce ea

dâ sau impunea. în ordinea ideilor religioase ale Orientului,

ea poate s fie asemuit cu ceea ce, in ordinea politic, a

fost Suzeranitatea. Acest drept, pe care puterile garante, l-au

determinat, atunci când au regulat drepturile i îndatoririle

reciproce ale Porii cu Principatele Române, ne poate servi

pre a explica printr'insul drepturile i îndatoririle închinrii.

i într'adevr, astfel s'a chemat, înc dela început, supu-

nerea rilor noastre ctre Sultani, cci pretutindeni v<'chile

documente pmântene spun c Domnii de odinioar, Mircea

cel btrân, Bogdan i alii au închinat ara la Împrie. In-

: III A



82 AI,. I, ODOBKSCr

chlnarea consist în oarecare plocoane i ajutoare felurite, pe

care vasalul trebuia s le dea cpeteniei sale morale; dar nici

cum, ea nu constituia un drept de stpânire dobândit de

acesta asupra bunurilor i averii clientului su; cci, în orice

caz, acesta pstreaz întreg i neatins dreptul de a poseda

i de-ai administra persoana i bunurile sale.

Aa dar, când o mnstire se afl în stare de mnstire
închinat, ea are s recunoasc supremaia spiritual a unei

Lavre ^) dela care atârn, care este a ei metropol, i pe care

ea trebue, în oarecare împrejurri determinate s'o ajute cu

daruri ; de alt parte Lavra cea mare trebue i dânsa s
apere i s ocroteasc metoaele ei, de câteori va fi nevoe -).

Aci cat s însemnm deosebirile ce s'au stabilit, prin obi-

ceie i prin dreptul uzual, între mnstirile neatârnate i cele

1) Aa se chiam mnstirile cele mari, care atârn numai dela pa-

triarhiile Rsritului

2) Se va vedea mai departe c însi întocmirea intern, precum i
condiiunile de existen ale mnstirilor închinate, care acestea toate au

fost recunoscute i întrite mereu prin legiuirile rii i prin regulamen-

trile isvorîte din Sinoade i chiar dela bisericele Sântelor-Locauri. nu

ierau c închinarea s îndatoreze pe mnstiri la altceva decât la o su-

punere spiritual. Se i poate dovedi, c dela început, numai astfel s'a

îneles închinarea : aceasta o arat cu prisos canoanele bisericeti, citate

mai sus. Da altmintrelea se pot vedea i mai multe sigilioane ale pa-

triarhilor din Conslantinopole, atingtoare de aceasta. Principele Di-

mitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei (Cap. III. despre mnstirile

din Moldova), ne-a transmis, înc foarte lmurite, ideile ce domneau, în

aceast privin, pe la sfâritul secolului al XVll-lea. Iat ceea ce zice:

«Este obiceiu, în Moldova, când un Voevod ori un boier cldete o m-
nstire, s'i împart toat averea în mai multe pri de o potriv, atât

mânstirei cât i copiilor si, dând adic mnstirii tot atât cât las

i copiilor, iar dac cumva se teme ca, dup moartea sa mnstirea S
se strice sau s se resipeasc, apoi o închin la alt mnstire mai mare,

alegând-o pe aceasta dintre cele care sunt aezate in cele patru numite

locuri, Ierusalimul, Mumele Sinai, Muntele Atos i Rumelia
;
i arhiman-

dritul acelei mnstiri se îndatoreaz s iea asupr'i îngrijirea mnstiri
închinate i s veghieze pentrucâ clugrii dintr'însa s aib în ea petre-

cere bun i cinstit...»
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care atârnau de altele, sau, ca s zicem mai bine, cele care

le erau închinate, afp'.spojisvaL.

Acestea poart, în tot Orientul, numele d^ metoae; num^
derivat dela u-sra-s/o) ; ele constituesc o numeroas clas de

mnstiri, care au în deplina lor stpânire averi mai mult sau

mai puin însemnate i, cu toate acestea, sunt totodat i în-

datorate s recunoasc supremaia unei alte mnstiri mai

mari, mai venerate i uneori i mai bogate. Aceasta este po-

iiunea tuturor acelor mnstiri pmântene pe care ctitorii

)r primitivi le-au pus sub ocrotirea unei alte mnstiri mai

. u vaz, afltoare sau pe trâmul românesc sau i dincolo de

hotarle noastre. Mnstirea zis Metoh nu este niciodat o

proprietate a celei la care ea se afl închinat; ea este, dup
Lim s'ar fi zis în legiuirile Romanilor, cel mult un client sl\

L-leilalte.

Precum se tie, tot astfel, adic dup vechiul obiceiu al

pmântului, mai toate mitropoliile, episcopiile i mnstirile

<Q\e mari i neatârnate ale rii, au avut i au pân azi înc,

t noi, metoae sau sucursale, care stau, fa cu dânsele, în

ondiiuni legale de care nu trebue s se deosebeasc întru

imic starea mnstirilor închinate din România, fa cu Sân-

L'le-Locauri din strintate, patroanele morale ale k)r.

Mnstirile metoae ale aezmintelor religioase din ar
lu avut pururea administraiunea lor osebit de a mnsti-
rilor patroane; dar ele se tiau a fi atârnate de acelea; ace-

lea erau superioarele lor; acelora trebuia ele s fac darurile

i miluirile rânduite prin voina ctitorilor.

Aa a fost în deobte^ starea de mai nainte a mnstirilor

zise metoae. Nici obiceiul pmântului, nîci vre-o legiuire oare-

care .a bisericei sau a rilor Româneti, n'a cunoscut i n'a

primit ca legal, vre-un altfel de închinare.

Adesea s'a întrebuinat, spre a însemn pe acele mnstiri
care erau cu totul neatârnate, calificaiunea de mnstiri sta-

ropigiace. Acest cuvânt, al crui îneles literal este Jzvorîi

lin cruce (it7.')oo; i 7V)fi), se aplic la mnstirile care, în

">at cretintatea, nu cunosc alt autoritate decât a nntriar-
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hului i a Prea Sântului Sinod, de care ine în genere toat

biserica Rsritului. Acelea sunt însei mnstirile care au

pstrat neatins caracterul primitiv al aezmintelor mânsti
reti; relaiunile lor cu patriarhul sunt cu totul de alt fire

ca supunerea impus strii de metoh. Prin stavropigie se în-

elege numai c neatârnarea aezmintelor astfel numite, er
chezuit de capii supremi ai bisericii. Toate mnstirile cele

vechi din rile Româneti i foarte multe dintre cele ce s'au

înfiinat în secolii din urm, aveau dreptul de stavropigie

dar, din nenorocire, acest drept ne le-a fost mereu respectat^)

Sunt, într'adevr, acte care dovedesc c, prin mijloace abu-'

sive, au mers uneori treburile cu totul altfel, i c, osebit de

închinrile uzuale ce s'au fcut dup obiceiul pmântului,

adic de ctre însui ctitorul, care, deodat cu înfiinarea unei

mnstiri, o i închin la alta, apoi uneltirile clugrilor greci

au adus pe unii din Domnitorii i din locuitorii rei, a s-
vâri închinri nelegale, adic a supune cu închinare unele

miânstiri pmântene, care pân atunci se bucurase de o de-

plin neatârnare. Dar aci avem al 12-lea canon din al Vll-lea

Sinod ecumenic i I-iul canon din ambele prime Sinoduri

adunate în biserica Sfinilor Apostoli, care opresc cu des-
vârire pe orice om, fie el mirean sau clugr, fie strin sau

rud a ctitorului, fie chiar însui ctitorul, în urma întririi

aezmântului su, de a dispune de o mnstire sau de ave-

rile ei, i de a preschimb oricât de puin, orânduielile i
daniile dela întemeiere, mai cu seam dac acestea erau în

conformitate cu legiuirile. în mai multe rânduri, Voevozii i
Obtetele Adunri ale rilor noastre, au pus stavil, îm-

preun cu patriarhii ecumenici ai Rsritului, la asemenea

închinri nelegale, i au stricat pe cele ce se înfiinase prin

foarte dese abuzuri. Documente de felul acesta avem cu prisos

în România; în ele se desluesc lmurit, atât rânduielile sân-

^ ) Pentru aceast categorie de mnstiri, se poate vedea mai cu seam
sigilionul patriarhului din Constantinopol Calinic, cu data din 10 Fe-

bruarie, 1702, dat mânstirei Hurezu din ara Româneasc, unde se l-

murete bine condiiunile mnstirilor Stavropigiace.
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:clor Sinoduri, cât i concesiunile fcute dup obiceiul p-
mântului^). Din acele documente se învedereaz cât deose-

'ire este între o închinare dreapt, adevrat i primordial,

:;.i alta fal, nelegal, de a doua mân, adic fcut de oa-

meni cari n'aveau dreptul s dispun de un ce care nu erâ

in dcobte autoritile rilor Române, ba chiar i ale bise-

ricelor din Rsrit, au combtut, în multe rânduri, asemenea

închinri, i cu toate acestea, cel puin jumtate din mâns-
îirile închinate se afl azi supuse la aceast stare, prin acte

Înfierate cu cea mai îndrznea nelegalitate.

Pe timpurile când în rile Române scptase drepturile

strmoeti, s'au ivit unii Domni înstrinai de naiune i de

dreptate, s'au ivit chiar motenitori de ai ctitorilor, cari nu

mai inur seam de neatârnarea ctitoriceasc a celor mai

multe din mnstirile lor, i, siluind toate drepturile cele vechi

le acelor aezminte, le închinar la mnstirile din Sfintele-

i.ocuri-). Unii au împins lucrul i mai departe; printr'un

') A se vedea actele date. unul dup altul, de Obteasca Adunare a

:rei Româneti i întrite prin hrisoavele lui Alexandru Ilia (6 Martie,

iJH), Matei Basarab (27 Noemvrie, 1638, 27 Noemvre, 1639, 20 De-

•mvre, !(>40); i prin sigilioanele sinodale ale patriarhiei din Constan-

lopole (1640 i Aprilie. 1641), apoi hrisovul lui Constantin Basarab (14

'aiu. 1H;')7), al lui Radu Leon (29 Aprilie, 1667): raportul Obtetei Adu-

ni a ârei Româneti. întrit de A. Moruzi (8 Fevruarie, 17i)4), precum

aciul familiei Kostaki din Moldova, din 4 August, 1827.

') Marj»inile ce am impus acestui studiu nu ne permit a ne opri în-

deliini^ asupra acestui punt. Ar trebui chiar volume întregi spre a se

nle viclene i hrpirile neru^jinate prin care Grecii au

I li se închine mai toate mânâstirile din ar i s li se

i'^ pe manile lor administrarea i venitul acelor mnstiri. Cercetând
' ' ctitoriceti. care mai toate au fost, în cursul timpilor, abtute dela

iil lor primitiv, se va vedea lesne cum snii prini de peste

nu sau sfiit. în niciun mod. a atinge scopurile lor. aducând

mrturii mincinoase, alteori falsificând chiar documentele vechi,

i uneori chiar Întrebuinând silurile cele mai slbatice, pe care Ic In-

o:4ncau compatrioii lor. Domnii i mitropoliii Fanarioi din al XVIII-lea

secol Spre a cpta o dreapt idee, sub acest punt, se pot consult,

nai actele mai sus citate, prin care se desfiineaz închinrile false
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abuz neertat, i-au închipuit s închine vreunui Sfânt-Loca

de dincolo, deodat cu mnstirea pmântean ce pân atunci

er neatârnat, chiar i moiile ei, pare c ar fi stat prin

putin| ca nite simple proprieti funciare s fie susceptibile

de a se supune la o aciune de ordine cu totul spiritual,

precum este închinarea. Atât ajunsese de mari în secolul din

urm, învlmala ideilor i nestatornicia principiilor, pe care

odinioar fusese întemeiate i poziiunea i drepturile aez-
mintelor religioase ! ^)

i nelegale, dar înc i documentele privitoare la închinrile mnstirilor

Clinul (testamentul Buzescului din 9 Septemvre, 1609 i hrisovul lui

Grigore I. Ghica, 19 Maiu, 1693); Stnetii, (hris. [lui Radu, 19 Maiu,

1615,) hris. lui Constantin Brâncoveanu i sigilionul patriarchicesc din

8 Maiu, 1692; hris. lui Nicolae Mavrocordat (27 Aprilie, 1716), Radu-

Vodâ (hrisov fals al lui Radu din 10 Februarie, 1613), Vintil-Vod

(hris. lui Radu Leon, 29 Aprilie, 1667); St. loan din Bucureti (hris.

lui Duca, 12 Maiu, 1678); Hangu (chris. lui Nicolae Mavrocordat, 19

Iulie, 1715, hris lui Mihaiu Racovi, 30 Iunie, 1716); St. loan din Foc-

ani (act de întemeiere al cpitanului Vrnceanu, 1740); Richitoasa (chris.

lui Grig. Ghica, Ianuarie, 1729); Spirea din Deal, (carte a mitropolitului

Ungro-Vlahiei, Maiu, 1776, chris. al lui Ipsilant, 1777; Vizantia, (chris.

lui Grig. Ghica, 15 Ianuarie, 1777) ; Vierou, (raportul divanului riî
Româneti din 8 Fevruarie, 1794, întrit de Muruz), s. c. 1., s. c 1 Se

pot adaoge nenumrate citaiuni. Despre aceste false i nelegale în-

chinri, cari se înteesc mai cu seam în prima jumtate a secolului al

XVIII-lea, sub cei dintâi Fanarioi, se observ c ceie mai multe sunt

fcute sub înrâurirea intrigelor greceti, fie ale clugrilor sau ale mire-

nilor, de ctre Voevozii, mitropoliii i de dregtorii cei mari ai Princi-

patelor, luându-se îns mai totdauna de acetia drept temei, un oare-

care drept de rudenie ori de motenire, care învederat jicnea aezmin-
tele cele vechi, mult mai bine pzite odinioar de Domnii pmânteni.

(Vezi nota Ia pag. 22).

^) Se poate cita un exemplu ciudat, dar din nenorocire numai unul.

La 1826, clugrii greci îi iau asupra de a dispune de proprietile m-
nstireti i vândur Armenilor o întreag mnstire, anume S-tul George

din Codrul Herii. Asemenea rtcire nu se poate explic decât numai

prin abuzurile i asupririle ce au exercitat în rile noastre Fanarioii, în

timp de un secol. Mnstirile noastre, aa de bogate, erau pentru dânii

un izvor nesecat de înavuire, prin care îi întemeiau din ce în ce mai

tare stpânirea lor peste toat ara. Ceeace este înc un lucru de luat
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Tot din acea vreme sunt i acele câteva acte princare s'au

cumprat, pe seama Sfintelor-Locauri din Turcia, fl'a dreptul,

sau prin care li s'au druit nemijlocit, proprieti pe trâmul

românesc, clcându-se astfel o lege care a fost pururea cu

trie la noi, aceea ce nu învoiâ pe strini s aib proprieti

pe pmântul nostru.

Lsând la o parte aceast abatere vinovat dela legiuirile

rei, i neluând în seam nici rtcirea care a putut îndemn
la acele închinri de proprieti nemictoare, ctre Sântele-

Locuri, iar pe de alt parte, primind închinarea din suszisul

punct de vedere, sub care ea îi are a sa fiin, adic în

-tare de o vasalitate spiritual ce nu poate exista decât numai

intre dou aezminte religioase, vom fi nevoii s recunoatem,

c închinarea mnstirilor, dei nu este ertatat de canoanele

bisericei, a fost totui un fapt primit i consfinit prin obi-

ceele rilor Româneti. Dar nu e mai puin adevrat c ea

a fost împins pân la abuz, atunci când s'au supus la în-

chinare mai multe mnstiri pmântene care, la început,

fusese neatârnate.

Atât guvernul românesc cât i unii capi ai bisericei cretine

de peste Dunre, s'au împotrivit adesea la asemenea abuz

;

el îns tot a lsat urme numeroase prin mnstirile din Ro-

mânia, care se afl înc azi a fi închinate.

Cu toate acestea, întrucât privete închinrile, guvernul ro-

mân, ca s nu mai intre într'un adevrat noian de judeci
pariale, ar putea s primeasc acum de bune toate închi-

câ aceeai Voevozi Fanarioi cari desfiinau i sclâmbau atâta

fthi aezâminte, ctitoriceti i robeau prin închinare atâtea mâiistiri,

"dinioarâ nealârnate, acei domni, zicem au cldit i ei uneori, in ar.
mânâHtiri noui i le-au inzestrat mai adesea, nu doar din averea lor

prr p.if, ci printr'un fel de despuieri ce erau în obiceeie lor, adicâ ii-

ri/uidu-le averile altor vechi mnstiri. Cat asemeni s recunoatem c
in România i mnstiri crora Fanarioii, ctitorii ai lor, le-au asi-

condliunile de existen prin acte categorice de închinare ; astfel

sre mânâstirea Vâcretii, întemeiata de Nicolae Vod Maviocordat
-

. (Un 1719): astfel i biserica Stavropoleos iWwHixcurcîW, cldit de

mdritul loanichie, 7 Noemvre 17.'i.'3, i câteva altee
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nriie aciu^Ic, fr osebire, i s le considere, cât despre

siiiei, ca i fapte împlinite. I-ar veni chiar mai cu înlesnire

de a trece cu prescripiunea peste toate închinrile de a doua
mân, care s'au fcut afar din obiceiul rii i cu nesoco-

tina voinelor primitive ale ctitorilor. El poate acum s se

lepede fr primejdie de un drept pe care 1-a avut i de care

s'a folosit pururea ara, adic acela de a desfiina toate în-

chinrile nelegale. Dar ceeace nu poate face, e de a împinge

tolerana pân întru a opri pe particulari i pe motenitorii

în via ai ctitorilor primitivi, de a atac prin judecat în-

chinrile nedrepte, de orice natur ar fi ele, i de a susine

dinaintea tribunalelor rii preteniunile lor în contra Sântelor-

Locuri, de câteori asemenea cereri ar fi bazate. Se înelege

îns c în astfel de cazuri, îndreptirea acelor cereri n'ar

putea s ajung la alt rezultat decât acela de a desfiina în-

chinarea, ce se va fi recunoscut nelegal dup legile noastre;

iar mnstirea dezrobit i readus în starea ei primitiv de

neatârnare, ar reintra de sinei i fr nici o osebire,— întru

ceeace privete administrarea ei i a bunurilor sale, — în ca-

tegoria mnstirilor pmântene care au rmas i sunt azi

neînchinate.

Ca s apsam acum asupra purtrii ce ni se pare a fi de

o camdat cea mai potrivit pentru guvernul român, în ces-

tiunea închinrilor, vom stabili c, atunci când el ar face,

cum se zice, o ap din toate închinrile azi în fiin i le-ar

consider pe toate în de obte, ca închinri drepte i bune,

adic cum ar fi de acelea fcute înii de ctitorii lor la în-

temeiere, prin aceast condescenden chiar, el ar consfini

faptul c singurele i unicele stpâne ale bunurilor mnstireti
coprinse în teritoriul românesc, sunt numai i numai acele

mnstiri pmântene închinate, iar nu de fel patroanele lor

duhovniceti de prin Locurile-Sfinte ale strintii. i 'ntr'a-

devr, de oarece este bine îneles de ctre toi c nu e nici

lucru drept nici cuviincios ca s se reguleze starea mnsti-
rilor închinate altmintrelea decât dup voina vechilor ctitori

ai lor, i dup adevratul principiu al închinrii — principiu
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i

car».lc ^i acela a avut neaprat, dela început, cuvântul su
de a fi i prin urmare cat s'i pstreze pururea caracterul

su originar, — nu mai încape îndoial, c, la aceast regu-

lare, trebuesc luate drept temeiuri, numai închinrile cele le-

gale, adic cele consfinite de vechiul obiceiu al pmântului,

i nu de loc cele care au fost tot mereu combtute i res-

pinse, atât de atutoritile civile ale trii, cât i chiar de cele

bisericeti ale Rsritului. Deci, numai i numai pe baza 'în-

chinrilor celor drepte, netgduite i primordiale, se poate

judicâ acea cestiune de cpetenie, care consist în a ti ai

cui este dreptui de stpânire asupra bunurilor din rile Ro-

mâneti, pe care le administreaz azi clugrii strini, în nu-

mele mnstirilor pmântene închinate, mnstiri la care ei

sunt acum egumeni i îngrijitori. Vzând împrejurrile precum

le am artat,— i s bgm de seam c alt punct de ve-

dere mai nefrit nu exist, — cine oare este acela care va

tgdui faptele i drepturile, pe care acum le-am lmurit ?

Cine, cu dreapt chibzuin, nu va rmâne ptruns de acest

adevr c, adic, unicele persoane morale îndreptite a st-

pâni aâ des numitele bunuri din România, sunt numai acele

mnstiri pmântene, pe care le leag de Sântele-Locuri nu-

mai spiritualul i cucernicul lan al înciiinrii, în care nu se

coprinde câtui de puin o idee aâ de material ca aceea a

unei stpâniri pmânteti?

II.

Amestecul Statului Român în administrarea mânstiriior închinate nu
I lipsit nici odat: însi Locurile-Sfinte 1 au cerut adesea. — Numirea

//Rumenilor. - Ceeace ce ea trebuie s fie dup iegiie-bisericeti. — Cum
cut ca, in România, excepiunea s se prefac în regul. — Din ce

sau numit egumeni strini. — Drepturile ce au pstrat rile Ro
ni.M.' in aceast împrejurare. -- Nu mai sunt cuvinte pentru ca egume
niilc si fie ocupate de strini. -Rezultat negativ al acestui fapt. Tre

buina neaprat simit de a despri atril)utiunile egumenilor i stri

ii')r. de ar*li-a ale îngrijitorilor l ale administratorilor cari duc aface

rili- Miirciieti ale mnstirilor. — Demoralizaiunea i abuzurile pricinuite

de un asemenea amestic de atribuiuni. — Gerarea bunurilor mnsti
ri'sti niini.ii n...it.. «:t i n.- liifor (U'iilt ÎU mneU' II'" ' >,)<iii"i<trt»itmi
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mirene. — Sarcinile impuse tutulor mnstirilor în genere de ctre cti-

torii i dnuitorii lor. — Buna întreinere a cldirilor ctitoriceti i a ob-

tei ce locuiete într'însele, sunt condiiunile neînlturate ale oricrii

danii. — Prevedere special a ctitorilor de mnstiri pmântene închi-

nate. — îndatoririle mnstirilor ctre ar — Ceeace erau odinioar m-
nstirile în România. — Scop patriotic al cldirii lor i al bogatelor daruri

ce li se fceau. — Mnstirile închinate au îndeplinit, în trecut, îndato-

ririle lor ctre ar, fr de nici o împotrivire. — Nimic nu le îndrept-

ete la scutiri, în timpul de fa. — îndatoriri speciale ale mnstirilor

închinate ctre Locaurile-Sânte, patronii lor. — De ce natur sunt acele

îndatoriri ? — Ele sunt subordinate celor care privesc buna întreinere a

mnstirilor pmântene i celor cari au de scop ajutoarele ctre ar. —
Ele nu constitue un drept pozitiv i prin urmare nu se poate preface

într'o dajdie în totd'auna aceeai, — Necesitatea de a se întocmi pentru

mnstiri, budgete pe an, care s reguleze întrebuinarea i împrirea
echitabil a veniturilor mnstireti, în conformitate cu dispoziiunile

donatorilor. — Cine se cuvine s întocmeasc acele budgete ? — Con-

cluziune.

O mare parte din sarcina ce am luat asupr-ne se afl

acum uurat prin lmurirea primului punct, carele ne-a f-
cut s cunoatem, fr îndoial, al cui este dreptul de pro-

prietate asupra acelor bunuri din rile Româneti, despre

care Sfintele-Locauri din Orient pretind c ar fi o avere a

lor. i într'adevr, de oarece s'a dovedit c, ori cum s'ar

iscodi lucrul, averile din România nu pot fi ale altora decât

ale mnstirilor pmântene, foarte lesne ne va fi acum a ne

da rspuns la a doua întrebare ce s'a pus la începutul acestui

studiu, adic de a ti: care sunt drepturile i îndatoririle gu-

vernului român în administrarea acelor mnstiri i a a-

verii lor ?

S lsm în laturi faptele zilnice, care ne-ar dovedi cu

prisos c asemenea drepturi se exercit azi de ctre guvernul

Român, în puterea voinei obteti, ba chiar i înc adesea

din cererile struitoare ale Sfintelor-Locauri. S cercetm acum
numai în ce consist chestiunea administrrii i s vedem

dac fiecare din puntele ce se ating de dânsa nu îndatoreaz

în mod imperios pe Statul Român, de a-i exercita autori-

tatea în chipul cel mai nemijlocit i cel mai energic, în toat
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gestiunea acelor sânte aezminte i a averilor ce ele st-

pânesc.

Punctele in care se coprinde tot dreptul de administrare,

sunt cele urmtoare:

1. Numirea de superior sau de egumen la acele mnstiri, i
2. Repartiiunea i întrebuinarea veniturilor acelor m-

nstiri.

S examinm primul punct i ne vom încredina îndat,

consultând regulile monahiceti, întrite cu tot dinadinsul,

în rile Române, printr'o mulime de hrisoave domneti i
de sigilioanele patriarhiceti ^) c, în fiecare mnstire egu-

menul cat s fie ales dintre membrii acestui sobor; numai

când cumva nu s'ar gsi, în sânul unei mnstiri un brbat

vrednic de asemenea pstorie, numai atunci este îngduit de

•
1 Dup cum am mai spus, organizarea i starea în crre aflm toate

mânâstirile din ar, Ia acea epoc, sunt cu totul necompatibile cu acel

drept de proprietate pe care îl pretind Sfintele-Locuri ; în administrarea

averilor, mnstirile închinate erau pe deplin neatârnate de locurile de

cari depindeau duhovnicete, i sub acest raport nu se vede a fi fost

nici o deosebire între mnstirile închinate i cele neatârnate din ar.
A se vedea, drept dovad, marele hrisov, care constitue, cum am zice,

codicele legiuitor al mânAstirilor din ara Româneasc, întrit de Ob-
teasca Adunare i de Constantin Voevod Mavrocordat ; într'însul se co-

prind mai toate actele de mai nainte, dela 1596 pân la 1657, prin care

Adunrile i Voevozii ârei, precum i sinoadele i patriarhii din Con-

stantinopole au regulat i confirmat pe rând, drepturile i întocmirea

mn.'istirilor din România. De altmintrelea, origina acelor dispoziiuni se

afl incâ din al XlV-lea secol.

A se vedea apoi i o mulime de acte de acela fel, care nu sunt

pomenite în zisul hrisov, iar printre acestea: sigilionul patriarhului

lercmia al Constantinopolului fl593), acela al patriarhului din Ierusalim

<24 Aprilie. 1664). cel înc odat citat al patriarhului Calinic (10 Fcvr.

ITiJ'J). al lui Kyril. patriarhul Ierusalimului Ica la 17(K)), i hrisoavele

hi! Origorie GhIca (1742 i 1767j Ipsilant (1776), Muruz (1799 Decemv.),

int/irit prin act sinodal i patriarhicesc (9 Ianuarie, 1800), Caragea (4

Martie. 181.3 i 1815). l acestea confirmate de patriarhul Ierusalimului

(1816), Toate aceste acte se ocup în genere de a regul starea mns-
tirilor iruliinate. atât din punctul de vedere al întocmirilor canonice, cât

l .li administrrii averii lor
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a cuta aiurea un egumen cu cerutele însuiri. De altmin-

trelea, în canonul 88 al Sinodului local din Cartagena se

hotrte lmurit c un clugr nu poate sta egumen într'o

mnstire unde este strin i venetic, iar canoanele 17 i 21

ale Sinodului al Vll-lea ecurnenic, opresc cu desvârire pe

clugri de a trece dintr'o mnstire într'alta, nu numai

ca egumeni, dar i ca simpli monahi.

Aceste regule au fost pzite în România pân atunci când

relaiunile mai dese cu Orientul, i mai ales cu clerul gre-

cesc i slavon din Turcia, au fcut s predomneasc asu-

pr-le excepiunile; a venit, în adevr, o vreme — i este

tocmai aceea pe când Principatele Române s'au închinat

Porii Otomane, — a venit o vreme când Domnii i ctitorii

de mnstiri, împini chiar de zelul lor pentru binele aez-
mintelor pmântene, ba chiar poate pentru folosul rii în-

tregi, au descoperit la clugrii strini, merite mai mari de

cât ale monahilor pmânteni, i au chemat unii ca aceia

ca s le încredineze lor egumeniile mnstirilor de aci, fie

închinate sau i neatârnate. Pricinile care au povuit intro-

ducerea clugrilor strini în mnstirile rii, sunt de natur

felurit; meritul i favoarea au avut uneori precdere; alte

ori îns numai mituirea i lcomia de bani au îndemnat la

aa fapt pe Voevozi i pe neamurile ctitoriceti. S lum
aminte totui, c asemenea hatâruri sau chiverniseli, se f-

ceau numai pe seama unui om i pe timpul vieii sale; cu-

tare clugr strin dela Sântele-Locuri se numea egumen la

o mnstire din ar, fiindc purta nume de om cuvios, sau

învat sau dibaciu. Dar avem dovezi, care se pot arta tu-

turor, c adeseori din astfel de favori personale a încolit

un lstar cotropitor pentru drepturile mnstirii, cci clu-

grul strin izbutea cu încetul s prefac cinstea ce i se

dase lui, într'o închinare arbitrar a mânstirei româneti ce

i se încredinase, ctre lavra strin de unde el venise ^).

\) A se vedea actele mai sus citate ale lui Alexandru Ilia (1628),

hjisovul lui Constantin Brâncoveanu din 8 Martie, 1692, atingtor de

închinarea mânstirei Stnetii, precum i mai toate actele de închinare
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F^e de alt parte, abuzul acela prin care se aduceau egu-

menii strini pentru mnstirile pmântene, ajunse a fi ca

i un obiceiu. Unii ctitori stipular chiar în actele de înte-

meere ale mnstirii lor, c aezmântul patronal, la care ei

o închinase, va avea dreptul de a trimite din sânu-i egumeni

ca s'o administreze; dar asemenea acte se rostesc tot de o

dat curat asupra înaltelor caliti ce trebuie s aib acei

brbai, i mai toate prevd c, de n'ar fi pzite cu sfinenie

aceste condiiuni, i adic, de cumva egumenii trimii dela

Sfintele-Locuri ar lucr întru stricarea, i nu întru buna stare

a mânstirei pmântene, autoritile rii vor trebui s in-

tervin i s încredineze acel sânt loca unor oameni cari

vor pzi mai cu luare aminte voinele ctitorilor ^).

Iat dar, c nu numai dreptul firesc pe care însi auto-

nomia rii îl d Statului Român de a cârmui toate aez-
mintele publice de pe teritoriul su, dar înc i actele de în-

chinare legal supun numirea i purtarea egumenilor de la

mnstirile închinate, la controlul puterii locale, care de alt-

mjntreli este pururea i pretutindeni protectorul natural al

unor astfel de aezminte i chezaul, îndatorat cu îndepli-

nirea voinelor cititoriceti.

Cauza pentru care s'au chiemat egumeni din strintate

spre a cârmui mnstiri pmântene, se afl înc spus curat

in multe diîi vechile acte de închinare; chiar dac ea nu este

dela sfâritul secolului al XVII-lea i din a' XVlII-lea secol, mai cu seam
cele din Moldova. S adâogam i urmtoarele cuvinte ale patriarhului

Macarie, despre mânâslirea Stnetii : «Tot locul este acum pustiu,

fiindc ctitorii, puin «dupâ cldirea mnstirii supuser administrarea

«ei lui Nikifor, patriarhul Alexandriei, dup a cArui rposare, nimeni

«nu mai injriji de dânsa». (Travels of Macarins, Voi. 11, p. 873). Isto-

riile noastre sunt pline de asemenea fapte. Respectul i consideraiunea

de care se bucurau clugrii din Orient, primirea bine-voitoare i ad-
postul ce ei pururea aflau in \i\rii la noi, au pricinuit adesea asemenea
favori, de care ei sau folosit cu meteug, spre a ajunge a se crede

stpâni pe o a patra parte din proprietile rilor noastre.

>) A »€ vedea hrisovul ctitoricesc de la Cotroceni, dat de î^tMl):>n

Vocvod Cantacuzino, la Octomvrie 1682.
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rostit pretutindeni, cel puin este subîneleas; cci, pe timpii

de atunci, mergea vorba, c în de obte clugrii de la Sfân-

tele locuri erau mai învai i mai deprini cu afacerile bi-

sericeti decât cei din clerul nostru. Apoi înc, aceea, cu toat

a lor tiin, aveau în strintate mai slabe mijloace de via
decât cei de la noi. De aceea Românii îi i cheam cu mil,

ca s le încredineze lor mnstirile pmântene, gândind tot

de odat c ei se vor arta mai cuvioi i c vor respândi

în ar lumini, bine-faceri i exemple de pietate. Cu toate

acestea, Românii nu s'au lepdat niciodat de dreptul de a

deprta pe acei egumeni strini, dac cumva ei n'ar îndeplini

scopul cerut. Românii au exercitat adesea acest drept, care

n'a scpat niciodat cu desvârire din manele guvernului

românesc ^).

Precât îns numirea egumenilor strini la mânstirile p-
mântene, — chiar i la cele închinate, — nu mai are acum o

cauz bine-cuvântat
;
precât acei egumeni, în loc de a în-

deplini scopul pentru care au fost chemai, nu mai poart

câtui de puin grija lui
;
precât ara are acum un cler, cel

puin tot aa luminat i aa demn ca cel din strintate : apoi

pe ce temei oare s'ar mai priimi egumeni strini în mns-
tirile rii ? S mai adogm c guvernul român s'a putut pe

deplin convinge de dertciunea acestui obicei, prin faptul

chiar c a îngduit, în aceti ultimi patruzeci de ani, acele

dispoziiuni învechite i devenite acum cu totul pgubitoare.

Astfel, mânstirile închinate au scptat din ce în ce mai mult
;

în loc de cuvioia, de luminele i de bine-facerile cu care cti-

torii mnstirilor socoteau s înzestreze ara, prin mijlocul

egumenilor strini, nu s'a mai vzut decât demoralizare, r-

sip, ignoran, rea credin i neruinate hrpiri. Chiar i

autoritile bisericeti de dincolo, au destinuit adesea ase-

menea fapte ruinoase i s'au îndreptat la guvernul român

cu plângeri în contra egumenilor pe cari ele însei îi reco-

^) A se vedea Formularul de declaraiune din partea clugrilor greci,

când sunt trmii în calitate de egumeni la mânstirile închinate dinar
Româneasc, în Memorandum al d-lui Gr. Bengescu, 1858, p. 75,
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mandase. Deci, guvernul nostru nu mai poate avea nici o

chezie solid spre a priimi pe strini la egumeniile mâns-
tiriior pmântene închinate, i prin urmare pretinsul drept al

Sfintelor Locuri de a recomand egumeni de la ele, nu mai

poate fi priivit astzi decât ca o concesiune ce li s'a fcut de

ctre guvernul român, numai sub titlul de cercare. Cercarea

s'a adeverit a fi o pagub învederat pentru mnstirile în-

chinate ;
i nu numai pentru dânsele, dar înc pentru mora-

litatea public, pentru buna credin a rii, pentru respectul

ce datorm ctitoricetelor legturi.

De alt parte, este de luat aminte c desvoltrile i pro-

pirea ce viaa social de la noi a dat proprietilor mns-
tireti, fac ca administrarea acestora s nu mai fie astzi

ocmai potrivit cu caracterul monahicesc, cu atât mai mult

c înc i al 27-lea canon din al IV-lea Sinod ecumenic pre-

vzuse c sarcina de curator al bunurilor mnstireti trebuie

s fie cu totul osebit de aceea de cap al unui sobor de clugri.

De aceea i guvernul Românesc, în îngrijirea sa ctre m-
nstirile pmântene neatârnate, a i regulat mai de nmlt ca

sarcinile de egumen i de stari s rmân în marginile ce

le sunt însemnate de legea bisericeasc, adic s se reduc
la administrarea duhovniceasc i casnic a soborului

;
pentru

aceasta s'a fixat* fiecrei mnstiri, un budget proporionat cu

trebuinele sale materiale i în raport cu obiceiele i cu în-

datoririle de osptare i de miluire ce sunt în datinele lor.

Guvernul a îngrijit ca mnstirile rii, cele neatârnate, s
rmân locuri de retragere, de cuvioie, de odihn i de ad-
post sufletesc, iar nu drâmturi, pustiite de clugri i chiar

uneori de preoi de mir, sau cantoare de negouri cmt-
rcti i focare de procese, de intrigi i de mârevii, precum
sunt azi mnstirile închinate din rile Româneti.

Acest rezultat mântuitor I-a produs crearea unei adminis-

traiuni centrale a bunurilor mnstireti, care s'a instituit

îndat ce s'a simit c o sarcin de astfel de natur nu se

mai potrivete cu caracterul monahal. Fistc un lucru de o nea-

prat trebuin ca o astfel de mgur nimerit, care pân
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acum a fost numai parial i adic mrginit la mnstirile

neatârnate, s se aplice tuturor mnstirilor pmântene, în

deobte. Toi egumenii trebuesc descrcai de sarcina gestiunei

externe a mnstirilor. Acum proprietile mnstireti nu pot

fi bine administrate decât printr'o autoritate mirean, recu-

noscut de Stat, care s ofere toate cuvenitele chezii de

ordine i de probitate ; mai bine decât clugrii, ea poate s
dirige întrebuinarea veniturilor, conform cu spiritul, cu dis-

poziiunile, cu voinele i cu inteniunile manifestate de ctitori

i de dnuitori.

Spre a descurca toate puntele atingtoare de administrarea

mnstirilor închinate i averei lor, ne mai rmâne acum s
vedem în ce mod trebuiesc s fie reprite i întrebuinate

veniturile acelor bunuri, ca s nu se fac abateri nici din

litera, nici din spiritul donaiunilor legale ce s'au fcut acelor

mnstiri. Ca s ajungem la acest rezultat, cat mai nainte

de toate s recunoatem c averile mnstireti, în de obte^

sunt supuse toate la dou condiiuni, care sânt aceleai pentru

toate categoriile de mnstiri fr osebire. Oricine a dat ceva

la vre-o mnstire, a avut mai ales dou scopuri în vedere;

adic de a înlesni întreinerea cuviincioas a locaului cruia

a fcut dania, i de a-i da mijloace ca s svâreasc, printr'însul

acte de pietate i de bine-facere, sub ori-ce form ele s'ar

prezent.

Cea d'întâi condiiune este de sinei un lucru aa de firesc

încât abia a fost vre-o odinioar trebuin ca s se înscrie

în actele de danie. Este bine îneles c cine druiete ceva

vre-unui aezmânt oare-care, o face, mai întâi de toate

pentru ca s-i asigure i s-i îmbunteasc soarta. Cu toate

acestea, actele de închinare cele legale, ba chiar i unele de

închinare arbitrarie, nu lipsesc de a coprinde, ca o clauz

expres, întreinerea mnstirilor închinate din ar, pare c
cei cari le-au cldit i chiar cei cari le-au închinat pe nedrept,

s'ar fi temut ca s nu vin un timp când clugrii strini

ar despuia sau ar npusti acele locae pmântene, atât în

folosul Sfintelor-Locuri. cât poate chiar i pe seama lor proprie.
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In aceast privin, Statul Român are datoria de a cere ca

mnstirile pmântene s fie întreinute dup msura a-

verei lor, cci toi Românii se simt adânc ptruni de cea

mai dreapt mânie, când vd cum clugrii strini, cari de

idâia mari de ani administra acele averi, las s se dra-
pene i s se pângreasc atâtea mândre creaiuni ale cuvi-

oiei i ale mririi strbunilor lor : când vd mai cu seam
cum, din aa multe bogii rmase dela pietoii dnuitori,

mai nici o prticic nu este întrebuinat la întreinerea i
la preînoirea acelor aezminte. Putem spune fr sfieal i
fr gre, c cel puin jumtate din mnstirile închinate din

rile Române, se afl azi într'o stare de prsire desvârit
i c egumenii lor sunt numai nite strângtori ai veniturilor

lor, spre a le trece d'a dreptul la Sântele-Locuri, atunci când

banii nu le rmâneau în pung. Demnitatea sfintei noastre

religiuni, voinele generoilor ctitori i dnuitori ai mnsti-
rilor noastre, spiritul chiar al naiunii în genere, strig necon-

tenit în contra unor nelegiuiri ca acestea. Cum doar va

putea sta guvernul nostru nepstor i a nu'i îndeplini da-

toria, curmând un ru ca acesta i punând stavil la aa
neruinate abuzuri ?

Dar, nu numai întreinerea cldirilor, a slujbei bisericeti

i a obtei ce locuete în mnstire, sunt unicele condiiuni

^lipulate de dnuitorii averilor mnstireti.

La noi, ca i aiurea, mnstirile n'au fost, odinioar, numai

locauri de retragere, exclusiv consacrate unei viee monahale

inactive; într'o ar aa de expus ca a noastr, la tot felul

de cotropiri, i tle bântuieli, mnstirile, cldite mai toate în

form de cetui cu epene ziduri de aprare i pitite mai

adesea în locuri mai mult sau mai puin ferite de prdri,

mnstirile, zicem, erau menite a gzdui în sânul lor pe cei

ce cutau adpost, a înlesni mijloacele de trai celor slabi i

neputincioi, a pstra nepreuitele comori ale cunotinelor

>i ale miestriilor omeneti ; însfârit a desvolt i a rspândi

aceste binefaceri ale mintii i ale înelepciunii.

Iat de ce natur erau diferitele sarcine ce se lsau pe
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seama sântelor aezminte, smnate în vechime pe teritoriul

românesc. Toi aceia pe care cuvioia i dorul lor de ar îi

îndemna s voiasc binele material i moral al naiunii, nu

aflau alt mijloc de a-l întemeia decât cldind i înzestrând

mnstiri. Aa vedem c strmoii notri au adus tot mereu

pe altarele religiunii, prinoasele îmbielugate ale patriotismului

lor ; îi vedem druind mnstirilor, pentru ca i acestea

s primeasc i s ospteze pe cltori
;

pentru ca ele s
adposteasc pe pribegi; s ajute i s milueasc pe sr-

mani i pe vduve ; s înzestreze i s cptuieasc pe orfani;

s întrein spitaluri pentru bolnavi i infirmi : s întocmeasc

tiparnie pentru publicarea i rspândirea de cri folositoare

în sfârit pentru ca ele s contribuiasc, prin toate mijloacele,

la îmbuntirea strii morale i materiale a rii i ca la

caz de nevoie, ele s vin i în ajutorul patriei.

Poate c dintr'un simimânt de acela fel a purces chiar

i gândul de a închin unele mnstiri pmântene la cele de

la Sântele-Locuri. Strbunii notri au sperat, pe semne, c,

punând în mai de aproape relaiuni mnstirile din rile

noastre cu acelea din Orientul deprtat, clugrii cari de acolo

vor veni aci, fiind mai învai decât ai notri, vor ti s
dea, la noi, exemplul unei pieti mai luminate i vor con-

tribui, în mod mai puternic, lâ propirea naiunii române.

Cât despre trecut, ne place a o mrturisi, speranele lorri'au

fost totd'auna deearte ; dar tare s'au schimbat vremurile, i
ale lor bune inteniuni au slujit de temei la prelungirea unei

stri, care azi este foarte deprtat de ceiace a fost une-ori

i de ceia ce, cu amgire, se credea c are s fie pururea.

Cele ce, în mod general, am expus pân aci cu privire la

binefacerile ce mnstirile erau datoare a rspândi printre

locuitorii rii, acelea nu sunt simple cuvinte, fr dovezi.

Cele mai multe acte de danie i mai ales cele de închinri

legale, cuprind asemenea îndatoriri; ele numai prin form se

deosebesc dintr'un act într'altul; dar spiritul i inteniunile ce

le-au dictat sunt pretutindeni aceleai; clauzele se schimb
îns dup epoci i dup firea dnuitorilor. Nu e mai puin
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adevrat c orice mnstire, precât are avere, are i îndato-

riri corelative de binefaceri publice. Acesta er un fapt aa
în de obte cunoscut i netgduit încât, abia numai cu vre-o

patruzeci de ani înapoi, nici uneia din mnstirile rei, fie

dânsa închinat sau neatârnat, nu i-ar fi dat prin gând de

a fi scutit, de câte ori a fost trebuin a se face contribuii,

fie pariale, fie colective, cu scop de a se stârpi epidemiile,

de a se cldi sau a se întreine spitale, aziluri i orfanotrofii,

de a se institui sau de a se înzestra scoale, seminarii, tipo-

grafii, ba chiar i de a se fac5 cisle pentru plata datoriilor

Statului, ori pentru întreinerea otirilor de aprare^).

A refuza asemenea ajutoare ar fi prut clugrilor de mai

nainte, o clcare a voinelor ctitoriceti, de oarec;i fondatorii

au lsat mnstirilor, avutul lor numai i numai cu 'scopul

ca, sub scutul aprtor al sfintei noastre religiuni, ele s rs-

•) Mai câ nu se atlâ inâiiâstire la care s nu se gseasc asemenea

condiiuni. in actul de închinare. Aceast îndatorire, pe care ar fi i de

prisos a o mai dovedi, este un ce aa de firesc, aa de întrupat în spi-

ritul inchinârilor, încât guvernul rii a dispus totdeauna de dânsa, fr
nici o împotrivire; el a hotrît i soiul i câtimea contribuiunilor mns-
tireti. A se vedea raporturile Obtetei Adunri din Moldova (12 Sept.,

1704 i 1 Martie, 1706), întrit de Antioh Vod Cantemir (Iunie, 1705

i 1 Martie 1706;. Apoi înc hrisoavele urmtoare: în ara Româneasc

;

ai Iui Alexandru Ipsilanti (17 Martie, 1775), Muruz (27 Noemvre, 1793

i 20 Octomvre, 1794). Hangerli (22 Ianuarie, 1798), al Divanului execu-

tiv (25 Martie, 1798), Constantin Ipsilanti (5 Septemvre, 1803); Caragea

(19 Maiu, 1817); — in Moldova: al lui Ipsilanti (8 Iunie, 1799), raportu-

rile Adunrilor din Moldova (26 Martie, 1813 i 1 Ianuarie, 1828) i din

ara Româneasc (6 Dechemvre, 1822). Mai adugm hrisoavele lui Con-

stantin Brâncoveanu (1707) i lui Constantin Mavrocordat (28 Dechem-
vrie, 1716'. atingâtoare de mnstirea închinat S-tul Sava din Bucu-

reti. O mulime de acte de felul acesta se afl la Arhivele Statului.

Puterile strine sau folosit i ele adesea de aceste contribuiuni m-
nstireti, numite cisle. Mai în totdeauna, pe timpul ocupaiuiici Princi-

patelor Române de otirile ruseti sau turceti, mnstirile au contribuit

cu belug la întreinprea lor. A se vedea poruncile lui Mihaiu-Vod Suu
(1 Dechemvre, 1801). ale Divanului executiv din ara Româneasca (14

Martie. 1809, 10 Aprilie i 4 Iulie. 1812), i toate actele relative la ocu-

pciiunile militare strine, i pstrate in Ariiivele Stalului.
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pândeasc, peste tot cuprinsul rii, binefacerile unor avuii

mai cu spor întrebuinate.

Nimeni nu poate tgdui c actele de binefacere public

au fost una din condiiunile stipulate la noi de ctre dnui-

tori; i nimeni nu poate dovedi c a existat vre-odat în ar
o mnstire oarecare, fie dânsa de orice categorie, care s se

fi abtut dela îndatorirea de a contribui prin cisl, sau la în-

fiinarea de institute publice de binefacere, sau la ajutoare de

dat patriei, în vremuri grele.

Deci, ne întemeiem a zice c nu se afl acum un cuvânt

oarecare pentru ca mnstirile închinate din rile Româneti
s poat pretinde a fi scutite de a îndeplini, sub acest raport,

voinele testatorilor, voine la care, în timp de secoli, ele au

stat supuse fr. nici o împotrivire^).

In calitatea sa de cheza al îndeplinirii vechilor stipulaiuni,

Statul Român este dator s-i întrebuineze acum autoritatea

spre a asigura îndeplinirea strict a clauzelor de danie. Lui i

se cuvine, fr îndoial, de a face s se execute voinele cti-

torilor, atât întru ceea ce privete întreinerea tuturor sfintelor

aezminte din ar, cât i în regularea i fixarea prii de

contribuiuni, prin care averile mnstireti trebue s vin în

ajutorul institutelor de utilitate public. i, s ne aducem bine

aminte c nu este în ar nici un aezmânt mnstiresc, a

crui avere s nu fie supus, prin însi natura ei, la aceast

a doua îndatorire a tuturor mnstirilor pmântene.

E drept îns, e chiar folositor de a recunoate c mns-
tirile cele închinate din România au o îndatorire mai mult

decât mnstirile noastre cele neînchinate. Tocmai în acea

îndatorire, adaos sau suplimentar, — i numai într'însa, —
st, ca s zicem aa, partea material sau. mireneasc a drep-

tului de închinare. Actele cele vechi, actele ctitoreti care co-

^) Precum am spus mai sus, guvernul a dispus în totdeauna de aceast

obligaiune impus mnstirilor închinate de ctre ctitorii lor. A se mal

vedea asemenea Condicele de socoteli pe care toate mnstirile aveau

datorie s le înfieze i s le supun la controlul Statului. Asemenea

Condice se rrjai pstreaz la Arhive, mai ales pe anii dintre 1730 i 1741.
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prind i întresc închinarea unei mnstiri pmântene, conin

în ele o a treia clauz, osbit de cele pe care le-am analizat

pân acum. Acea clauz le impune de a da ajutoare, plocoane,

pomeni i miluiri, nu numai în obiecte de consumaiune, ci

mai ales în bani, la mnstirile dela Sfintele-Locuri, patroane

ale lor. Din cele mai multe acte de danie regulat, se A^ede

c tot prisosul veniturilor, dup îndeplinirea întreag a celor

dou prime condiiuni, sunt menite a alctui acele ajutoare.

Socotelile sau semile mnstirilor închinate, care au fost su-

puse, la diferite epoci, controlului guvernului, dovedesc cu

prisos c într'astfel s'a urmat atunci pe când clauzele dona-

torilor erau înc respectate. Cat s lum sama c, pe atunci,

chiar i mnstirile a cror închinare nu se fcuse dup le-

gile recunoscute de Statele Române i de capii bisericei i a

cror avere fusese lsat cu abuz în deplina stpânire a Sfin-

telor-Locuri de peste Dunre, chiar i acelea nu îndeplineau

condiiunea de ajutoare i miluiri, trmise peste grani, decât

dup ce mai întâiu îndestulase toate acele obligaiuni pmân-
leneti, care erau însuite strii lor constitutive \).

Prin urmare, ni se pare un ce evident c, îndat ce se va

restrânge dreptul de ajutoare, plocoane i miluiri în adev-

ratele lui margini, guvernul Român nu va contesta câtui de

puin stricta i religioasa executare a acestei ultime clauze.

Din sincera i regulata pzire a datoriilor ce sunt impuse

mnstirilor închinate în raport cu ara noastr, unde se afl

aezate i aceste locauri i averile lor, va decurge, ca o ur-

mare fireasc i obligatorie, îndeplinirea datorielor de drni-

cie i de miluire ctre Sântele-Locuri, care sunt prescrise în

actele de închinare. Totui, s nu se uite c, acestea fiind

pururea subordinate celorlalte dou clause, ele nu se vor

putea îndeplini nici odat în dauna celor întâietoare. Trebu-

jiit..!.. r^ior7w.nt',nM
,',i(. rnâustirilor închinate, diforitc nevoi ale

•> A >c vctlca porunca Man^erliului din 11 August, 1798, rai)ortul Ob-

tetci Adunri a ârei Româneti (10 Septembrie, 1898). porunca lui

Muruz I Dechemvrie 1801) s. alt. A se consulta cartea d-lui 1. Brezoianu.

! I r*
'" ^*^- precum i condicele n "•= "^ ,:..«..
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patriei, dezvoltrile reclamate uneori de institutele de bine-

facere sau de educaiune public din ar, însfârit creterea

sau scderea veniturilor averei mnstireti, toate acestea pot

s pricinuiasc adese schimbri în suma de ajutoare ce se

vor da lavrelor patroane din Orient.

Ac*east ameninare de fluctuaiuni i de nestatornicie

ar putea s par primejdioas clugrilor strini, mai ales

în momentul de fa ; totui ei n'au drept a se plânge de

dânsa, cci, de bun seam ea este de sinei coprins în

actele de închinare, i adeseori chiar este anume rostit în do-

cumentele cele mai autentice. Tocmai de aceea, guvernul ro-

mân, luând de baz, în aceast împrejurare ca în toate cele-

l'alte, dispoziiunile regulate de ctitorii i de dnuitorii pri-

mitivi, dispoziiuni pe a cror soliditate nu o pot contest

nici clugrii strini, nu va putea nici dânsul s conteste c
se cuvine a face, pe tot anul, o parte mnstirilor dela Sân-

tele-Locuri, din veniturile mnstirilor noastre cele închinate,

i c acea parte va fi tocmai prisosul acelor venituri. Ins,

chiar din aceast pricin, acea parte nu va putea fi hotrît

în mod neschimbat i fix, pe cât timp vom voi s ne inem

de clauzele coprin se în actele cele vechi, cci ea va fi pururea

subordinat la îndeplinirea altor condiiuni, ce au asupr-i o

netgduit precdere. Deci, de oarece partea aceea nedeter-

minat din veniturile mnstirilor închinate este, când vom

ctâ bine, numai- un fel de dar binevoitor, nu rezult de loc

dintr'însul, în folosul Sântelor-Locuri, un drept pozitiv i spe-

cificat în mod categoric, carele s poat fi prefcut vre-odat,

într'un bir permanent i neschimbat.

Cu atât mai puin se vor putea întemeia clugrii din str-

intate pe ^cel obiceiu de drnicie tradiional, motenit dela

vechii ctitori ai mnstirilor pmântene, spre a reclama, în

puterea lui, un drept de amestic sau de control în întrebuin-

area veniturilor mnstireti. Documentele antice dovedesc

fr îndoial, c ei au dreptul de a se bucura de bun-voina

i de drnicia rilor româneti, dar nu, de fel, c ei au pe

acela de a regulamentâ înii acea drnicie.



MNSTIRILE ÎNCHINATE DIN ROMÂNIA 103

Aa dar totul, când e vorba de întrebuinarea veniturilor

mânsfirilor închinate, se reduce la formarea unui budget

anual, pe care numai naiunea Român este în drept a-1 în-

tocmi, de oarece acel budget dispune numai de fonduri i

de venituri care aparin unor mnstiri pmântene i nu celor

strine; totui va trebui ca într'însele, s se in pe deplin

seama de voinele ctitorilor i dnuitorilor; cci, osebit de

prile din venit afectate la trebuinele interne ale mnsti-
rilor închinate, i osebit de cele destinate aezmintelor de

binefacere i de folos public ale rii, cat s se mai pre-

vad într'însele i oarecare ajutoare ori miluiri ctre mns-
tirile din Locurile-Sânte.

Acum. spre a ne rezum în câteva cuvinte, vom repei c
compulsarea documentelor ce stau în fiin i cercetarea am-
nunit a drepturilor ab antiqao, ne au adus la concluziu-

îiile urmtoare, care prezent de sinei i cu foarte slabe neajun-

>uri, întreaga soluiune a cestiunii mnstirilor închinate din

Principatele Române:
1. Proprietile mnstirilor zise greceti, sunt în realitate

averea unor mnstiri pmântene, care sunt legate de Sân-

tele Locuri din strintate numai prin faptul închinrii. Totui

închinarea nu impune mnstirii pmântene altceva decât a

recunoate precderea duhovniceasc a mnstirii de care ea

depinde, i a da acesteia ajutoare i mituiri; atâta i nimic

mai mult. Astfel fiind dreptul, mnstirile închinate, precum

i avutul lor, trebuiesc s fie puse, fa cu Statul Român, în

aceea stare ca toate celelalte mnstiri pmântene, care i
ele au proprieti. Temeiul acestei dispoziiuni se afl întru

aceea c actul care deosebete mnstirile închinate de cele

neatmate, nu este câtui de puin de natur a preschimb,

pentru acelea, dreptul lor de proprietate, nici poziiunca lor

civil in Statul Românesc.

2. Numirea egumenilor strini i recomandai de Sfintelc-

Locuri, i-a tras origina din oarecare condiiuni de superio-

ritate moral i intelectual a clugrilor din (Orient, asupra
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clerului pmântean; acele condiluni nu mai exist astzi, i
prin urmare, nu mai este nici un cuvânt de a primi în ar
la noi egumeni strini, cu atât mai mult c fiina lor aci

produce acum nite rezultate cu totul opuse celor care au

îndemnat pe strmoii notri la o asemenea msur. Deci,

numirea egumenilor strini nu'i mai are azi cuvântul de a

fi, ci, din contr, ea este pgubitoare pentru ar i derp-
ntoare pentru vechile ei aezminte ctitoriceti,

Pe de alt parte, starea actual a rii, din punctul de ve-

dere social, cere neaprat, pentru administrarea averilor m-
nstireti, ca dânsa s fie încredinat, nu unor persoane îm-

brcate cu caracterul religios, ci unei instituiuni mireneti i
speciale în asemenea materie. Cat dar s se osebeasc foarte

lmurit însuirile unui egumen i unui stari mnstiresc de

acelea ale unei administraiuni a bunurilor mnstireti, care

aceea trebue s fie compus de brbai cu specialiti civile

i tiinifice de naturi diferite.

3. întrebuinarea venitului mnstirilor închinate, care pre-

cum s'a dovedit, nu se deosebesc de cele neatârnate decât

prin faptul cu totul spiritual al închinrii, cat s fie regu-

lat prin budgete, ce se vor întocmi de naiunea Român i
în care se va prevedea, pe lot anul i dup potriva trebuin-

elor momentului, , osebite pri, menite :

a) la cldiri i la întreinerea cuviincioas a mnstirilor

pmântene închinate, i a acelor persoane cari au drept a

locui în ele
;

b) la contribuiunea în favoarea institutelor de binefacere,

de cultur i de utilitate public ale rii (biserici, scoale, spi-

taluri, ateliere i felurite instituiuni culturale)

;

c) la trmiterea de ajutoare, daruri i miluiri la Sfintele-

Locuri din Orient, spre a se întreine i acolo, cu subven-

iuni româneti i sub controlul Statului Român, aezminte

de religiune, de binefacere i de învmânt public.

Regulat fiind în acest mod, cestiunea mnstirilor închi-

nate din Principatele Române, ar satisface pe deplin atât li-

tera cât i spiritul clauzelor prescrise de ctitori i de dnui-
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tori. Aceast regulare ar fi, totdeodat, conform cu obiceile

tradiionale i consfinite prin acte vechi ale Statului Român
i ale bisericei rsritene. Ea ar fi dreapt, onest, folosi-

toare pentru toi i. putem zice i mai mult, glorioas pen-

tru Românii de odinioar i pentru cei din viitor.

Cât despre noi, dup ce am cercetat cu luare aminte toate

documentele vechi ce ne au venit amân, vzfnd c, deocam-

dat, lipsete cu totul o bun înelegere asupra schimbrilor

ce trebuesc neaprat aduse la starea lucrrilor de acum, pe

de alt parte, înlturând cu sfial orice lege de secularizare

i^eneral, care ar confunda într'un singur potop toate averile

inânstireti din ar, ni se pare c modul dup care noi am
tratat i am cutat s rezolvim cestiunea, este unicul carele

> poat stârpi abuzurile i neorânduelele ce se comit în ziua

de azi, unicul asemenea care ar curm cu dreptate greutile

numeroase ce, din toate prile, se înal amenintoare pen-

tru linitea i bunul traiu în ar la noi.

Bucureti, 1863. Tll^uii in l.rcur franeozH.



Noiuni preistorice din România

Extract tradus din : Compte-rendu de la Session

du Congres internaional d'Antropologie et d'Archeologie

prehistoriques, tenu en 1869 â Copenhague

D-1 Alexandru Odobescu, din Bucureti, vechiu ministru,

consilier de stat i membru al comiteti^lui arheologic din Bu-

cureti, d, într'o comunicaiune oral, oare care indicaiuni

despre antichitile preistorice a cror existen a putut-o cons-

tata în patria sa. La 1867, d-sa a publicat o brour întitu-

lat Notlce sur Ies antiquites de la Roumanie, în care a vorbit

mai cu osebire de aflarea frumoaselor vase i podoabe de aur,

aparinând epocei barbare, care s'au descoperit în România,

la Petroasa, i se pstreaz în Muzeul din Bucureti. Pân la

momentul când s'a publicat acea lucrare, nu se luase câtui

de puin aminte despre antichitile preistorice ale acelei ri,

dar negreit acolo, aceast nou ramur a arheologiei va avea

s fac un seceri bogat, de oarece valea Dunrii de jos pare

a fi ca o pâlnie fireasc, în care s'au înfundat, d'alungul tim-

pilor, toi cotropitorii rilor europene, cari veneau despre

Rsrit.

D-1 Odobescu, carele a cercetat mai cu seam sub acest

raport ara Româneasc, pe când d-1 Urechia, un alt mem-
bru al Congresului, s'a ocupat mai mult cu Moldova, a pre-

zentat Adunrii modelele de lut a câtorva din obiectele de

piatr i de os ce au ajuns la cunotina d-sale; printre acestea
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sunt topoare de serpentin i de diorit, rotocoale de micashist

i de piatr vroas, ciocane i bulgri de silex, sule de os

tiat sau pilit, i altele. Aceste buci se afl adunate ia mai

muli colectori din ara Româneasc, precum d-nii N. Creu-

lescu. Cesar Bolliac i maiorul Papazoglu; ele provin mai cu

-eam din localitile Petroanii i Micetii, pe râul Doam-

lei, una din acele ape toreniale ce strbat vile Carpailor

•mâneti. Mai multe din acele antichiti se prezint sub

forme asemnate cu acelea ale unor obiecte de piatr ce se

îitâlnesc, în numr a de mare, în Danemarca, în Francia

;;.i aiurea. Sunt i nite ciocane lungi i grele care par a fi

la fel cu cele aflate în minele antice ale Castiliei.

D-1 Odobescu desvolteaz apoi oarecari bgri de seam
generale asupra unor monumente de alt soiu, care exist în

România, i din care, cel puin o parte, cat s aparin epo-

celor preistorice ale acelei regiuni. E vorba de construciuni

de pmânt, de o însemntate mai mult sau mai puin con-

siderabil, i care se afl rspândite în toate direciunile pe

uprafaa rei. D-sa osebete între ele, trei categorii diferite,

i anume : valurile, tumulii i îniriturile sau cetile de p-
mânt, Pg fiecare, apoi le cerceteaz în parte.

In România se afl mai multe linii sau iruri de valuri sau

troiene care strbat ara în direciuni diverse; dar cele mai

isemnate sunt cele dou mari brazde, din care una taie ara
'omâneascâ d'alungul ei, în paralel cu apa Dunrii i se perde,

; încolo de hotare, în Rusia meridional (aceasta se numete
:i unele pri ale sale, brasda lui Novac); iar cealalt str-

bate nordul Moldovii i Basarabia, urmând o direciune con-

crgent cu a celei dintâi. Nu s'a gsit în aceste valuri ceva

'biecte care s poat dovedi în ce timpuri ele au fost spate;

dT, dup cum se înelege, ele trebue s fie anterioare perio-

ilui roman, carele, în România, pune hotar timpilor istorici.

onstruciunea valurilor, de oarece anul e spat despre

liaz-zi, arat c ele au fost înlate ca s serve de aprare
)CuitoriIor din Carpai, în contra unor dumani ce îi ame-
înau despre prile meridionale

; i osebit de aceasta, sa ob-
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servat c, la locurile unde se întâmpl ca valurile sau troie-

nele s se încrucieze cu ci romane, ale cror procedri de

structur caracteriza în mod netgduit i origina i data lor,

acestea taie valurile, trecând pe d 'asupra lor.

Un asemenea fapt se învedereaz mai cu seam la satul

Grecii, pe malul Oltului; acolo vechea cale roman, care pleac

dela Dunre i trece prin Carpai d'a lungul râului, se întâl-

nete cu brasda lui Novac i s'aterne d'a curmeziul peste

dânsa. Deci, n'avem pentru ce s dm o însemntate oare

care înelesului literar al numirii poporane de Troian, care

dup cum s'a crezut, ar fi fost pstrat din vejhime pentru

unele asemene anuri, fcute de însui Traian, sau în genere

de urmaii lui, colonii Romani. Poporul aplic, în România,

acest nume generic, principalelor construciuni de pmânt de

orice origin, atunci numai când ele sunt de natur a se deo-

sebi mai tare, pe întinsul rii. Cucerirea roman a lsat la

dânsul, impresiunea unui fapt aa de mre i de radical, în

cât în acel fapt s'a absorbit prestigiul tuturor tradiinnilor lo-

cale anterioare, ba chiar poate i posterioare acestei întâm-

plri în veci memorabile.

Trecând la a doua categorie a monumentelor de pmânt,

d-1 Odobescu spune c, în patria sa, se vd foarte numeroi

tumuli, printre care par a se distinge vre-o trei specii, ose-

bii fiind unii de alii prin formele i dimensiunile lor, i pur-

tând în graiul local, denumiri speciale.

Cei mai mici, în deobte grmdii în preajma ruinelor de

vechi ceti, sau rânduii d'a lungul cilor antice, sunt mai

adesea morminte din epoca Romanilor, i conin, în mare

parte, sarcofage de peatr vroas ; acei tumuli se chiam,

mai pretutindeni, de ctre locuitori, mgure sau mgule ; ei

n'au, în genere, mai mult de trei pân la cinci metri înl-

ime. A doua specie, se compune de grmezi de pmânt, tot

conice dar cu mult mai proeminente decât lumulii funerari

din epoca roman. Li se zice mai adesea movile, i aceastea

au atras bgarea de seam a poporaiunilor întru atâta, c
mai toate au câte o denumire a sa proprie. Abia se poate
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zice c ele au fost cercetate, cci, i dac s'au fcut într'unele

din ele ceva spturi, acelea nu s'au executat decât pe muche

sau în coastele lor, i n'au dat alte rezultate decât aflarea

unor frâme de arme de fer, lnci, paloe, sgei, zale i alte

mrunte obiecte de metal, care sunt toate, fr îndoial, din

epoce cu muh mai apropiate de noi decât cldirea primitiv

a movilelor. Judicând dup monumentele de acela fel, în

care s'au fcut, prin rile vecine, precum în Ungaria, Polonia

i Rusia, spturi regulate i minuioase, avem tot dreptu-

s afirmm c asemenea înlaturi artificiale au fost lucrate

de manele unor poporaiuni cu mult mai vechi decât acelea

care au purtat armele i obiectele, în genere puin intere-

sante, ce se gsesc uneori în straturile superficiale ale mo-

vilelor din rile Româneti. De altmintrelea se cade înc s
observm c, dei ne aflm în aa mare apropiere de Un-

garia i de Transilvania, unde pe toat zioa se fac însemnate

descoperiri- de frumoase producte ale vârstei zis a bronzului,

in România acea epoc este ca i necunoscut pân acum.

D. Odobescu crede c poate nu va mai fi astfel, dup ce se

vor cercet cu deamnuntul nenumraii tumuli de pre câmpii

româneti.

Tot din aceast a doua specie de tumuli fac parte i mo-

vilele rânduite în lungi ire, pare c ar însemn direciunea

unor mari ci de comunicaiune. Este mai cu seam o ir
foarte curioas de movile gemene, adic aezate prechi, ori

câte dou la un loc, care ir se pornete de pe malul Du-

nrii, nu departe de orelul Oltenia din ara Româneasc,
strbate d'a curmeziul câmpul pustiu al Brganului i se

suie spre nord pân dincolo de Prut. In apropiere de Galai,

valul sau brasda antic se încrucieaz cu linia movilelor

gemene, i acolo, de oarece valul trebue s treac tocmai

intre ambele conuri împrechiate, îl vedem cum el le-a re-

tezat de o potriv pe povârniurile lor opuse. Acest fapt

pare a dovedi c movilele se aflau înlate atunci când s'a

durat valul, precum i acesta er înlat atunci când sa
cMdit peste el calea roman.
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Tumuli din a treia i ultim specie observat, au propor-

iuni înc i mai mari decât ale movilelor. Ei ating uneori

o înlime de douzeci i cinci pân la treizeci metri i chiar

mai mult, i se afl dispui sau în cercuri lungree sau în

ptrare cu fefe neregulate. Li se zice, mai în deobte, gor-

gane, negreit dup numirea de kurhan, obicinuit în Rusia.

Mai rari, mai puin cercetate i chiar mai neluate în seam
decât movilile, care se impun vederii prin regularitatea formei

lor i prin situaiunea lor mai adesea izolat, gorganele cele

mari ale României merit de a fi studiate cu mare îngrijire,

cci proporiunile lor uriae i aternerea lor pe câmpii ce,
unde poporul le trece cu vederea, atrag asupr-le în mod
particular, ateniunea oamenilor de tiin.

[S observm îns acum, dup mai muli ani trecui de

când au fost rostite cuvintele de mai sus, c numirile de

mgure, movile i gorgane, nu sunt unicele întrebuinate de

poporaiunile României, spre a însemn vechii tumuli de fe-

lurite forme i mrimi, care se afl rspândii prin ar
;
i

apoi înc s adaogem c aceste denumiri nu se aplic pre-

tutindeni uniform la acela gen de monumente ; se întâlnesc

bun oar tumuli, crora poporul le zice gorgane, dei sunt

mai mici decât multe mgure i decât multe movile, i vice-

versa. Am socotit de folos a face aici aceste rectificri, la cele

zise cu nousprezece ani mai înainte.]

Venim acum la a treia categorie de antice construciuni de

pmânt, care se gsesc în România ; acelea sunt ocoalele în-

trite, crora ranii români, le zic ceti de pmânt sau chiar

uneori grditi, dup cuvântul slavon grdite i horodite.

Ele în deobte sunt aezate, la oarecare deprtare una de

alta, pe culmele predomnitoare de pe malul gârlelor care, în

numr foarte mare, strbat câmpiele României, dela nord

spre sud, între Carpai i Dunre. O asemenea dispoziiune

dovedete vechia existen a unei poporaiuni numeroase, sta-

bilit d'a lungul râurilor, care se îngrijea de aprarea locuin-

elor sale prin construciuni de un caracter destul de primitiv.

Acele întrituri, de form mai totdeauna rotund sau lung-
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rea, erau încinse cu anuri largi i adânci
;
râna dintr'în-

sele era aruncat în luntru i 'alctuia un val sau parapet,

care azi este totdeauna acoperit cu un strat de pmânt ars

i amestecat cu crbuni. E învederat c stratul acela provine

din drâmarea gardului sau ulucelor ce se înlau d'asupra

valului împresurtor, i care au fost arse, la un moment

oarecare. De aceea se i cunosc mai pretutindeni urnie de

taraci i de nuele tiprite în lutul, acum ars, cu care negreit

fusese lipite acele garduri sau acele uluce. In interiorul cetilor,

i la adâncime mai mult sau mai puin de un metru sub

faa de astzi, se gsesc foarte multe hârburi de olrie cu

totul grosolan, neagr i cenuie; se gsesc uneori i petre

de mcinat seminele, precum i mici ctimi de meiu, pârlit

de foc; mai rar, se întâlnesc i mici idolai informi, lucrai

în lut or în bronz. Ceeace îns, de sigur se afl 'n cetile

de pmânt, sunt pietrele de pratie de diferite mrimi, precum

i alte pietre teite i cu muchii ascuite, pe cari le-au cules

învederat în apa râului i le-au adunat în cetate, fcând cu ele în

deosebite pri ale ocolului, mormane considerabile, adevrate

arsenale de projectile aprovizionate pentru aprarea locului.

Aceleai pietre teite le vedem pe baso-reliefurile columnei

Traiane, întrebuinate ca arme agresive de ctre popoarele

Dunrii de jos ; acelea au fost adoptate, pentru acela sfârit,

în armata roman, i lsate pe seama ostailor ataai pe

lâng legiuni, în calitate de accensi sau asvârlitori de pietre,

pe când pratiile erau mânuite de cei cari se numiau fun-

ditores. i unii i alii se deosebesc foarte lmurit pe sculp-

turile marelui monument dacic 0.

I Examinând pe columna lui Triau, armele cu cari se serveau bar-

iKirii dela Dunre, te prinde mirarea, zice d-1 Odobescu, de a nu regsi

sub pmânt în vechia Dacie, acea mic spad cu încovoietur concav,
falx, pe care o in în mân muli din lupttorii daci, figurai pe co-

lumna. D-sale i se pare a recunoate. în Muzeul Antichitilor Nordului

din Copenhaga, un curios specimen de felul acesta, lucrat în peatr lus-

truit. (Worsaae, Nordisk Oldsager, No. ol). Forma i mrimea par a fi

fost accle,i§i la instrumentul de silice din Dania i la armele Dacilor,

dar acestea au fost negreit de metal. .
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In cetile de pmânt se mai gsesc înc i mici ghiulele

de silice, ru rotunjite; se gsesc i rotocoale sau ovale de

piatr teit, unele mai mari, altele mai mici, dar toate gu-
rite la mijloc sau de laturi ; însfârit se gsesc i mulime
de acei bulgri piramidali de lut, pe cari îi întâlnim pretu-

tindeni în depozitele antice i a cror întrebuinare este aa
anevoie de a o determina, altcumva decât afirmând c ele

au trebuit s fie atârnate de ceva. Apoi, negreit c se

mai afl în cetile de pmânt i oseminte numeroase de

animale domestice, ba uneori chiar i oase de om; dar, în

de obte, toate acestea sunt sdrobite în mici frâmi i rs-

pândite preste tot locul, ca i cum toate aceste vechi slae
omeneti ar fi fost spate i scormonite de cercettori mai

noui, cu scop de a le jefui. i într'adevr, în straturile mai

d^ sus ale pmântului din ceti, se întâlnesc uneori frag-

mente de arme i de unelte de fer, precum i tot felul de

alte obiecte, cari provin dintr'o epoc cu mult mai târzie

decât aceia în care au fost locuite descrisele ceti de

pmânt.
Iat, în prescurtare, de ce fel i cum sunt cele trei cate-

gorii diferite de monumente, ce se vd pe suprafaa terito-

rului României i a cror construire pare* a fi datorit unor

epoce despre cari nu vorbete înc istoria. Este totui pro-

babil c alte cercetri mai adâncite vor permite, cu timpul,,

a se rectifica mai multe din alegaiunile ce preced i c se

vor adogâ, ca nou dovezi ale anticei existene a omului în

lunca Dunrii de jos, oarecare peteri sau caverne (spelunci),

locuite de seminiile primitive, i poate chiar oarecari locuine

lacustre.

i într'adevr se afl pe povârniele meridionale al irei

Carpailor, un numr destul de însemnat de peteri, pe cari

tradiiunile poporane le arat ca fostele locuine ale Uriai-

Baso-reliefurile columnei ne arat asemeni procedrile întrebuinate

pentru cldirea întririlor, cu cari se slujeau Barbarii învini de Traian

;

acele procedri par a fi întocmai cu cele constatate în rmiele cet-

ilor de pmânt.
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lor de odinioar. Pan acum ele n'au fost explorate ; dar

d-1 Odobescu se încumenteaz a crede c într'însele se vor

face descoperiri de mare interes. Este chiar de luat aminte

c, în mai multe locuri, unele peteri, cari au pstrat carac-

terul lor legendar, au servit de adpost pustnicilor cretini,

i c în epoce mai apropiate, cuvioia popula^iunilor a înl-

at în preajma lor, schituri i mnstiri.

D-1 Odobescu mai spune înc, fr îns de a afirm câtui

de puin, c d-sa bnuete a se fi aflat i oarecari staiuni

lacustre în patria sa; mai ales i se pare c exist urme de

felul acesta în unele lacuri amare i srate cari stau pe r-

zoarele marelui câmp al Brganului, în ara româneasc.

Dup spusa ranilor sar fi aflând uneori acolo sub ap,

taraci cufundai, cari pun în primejdie luntrele ce plutesc pe

luciul acelor ape. Acest fapt ar confirm oarecum prerea

ce s'a nscut la vederea unor reprezentaiuni de colibe înl-

ate pe rui, cari figureaz pe columna lui Traian, i în

care d-1 W. Froehner, ba i mai mult înc d-1 doctor Riic-

kert au crezut a vedea palafite ca cele din Elveia, din Sa-

voia. i din alte locuri^).

Trailus dupH Cow/>^cre;w7?t r/î<

Cupenhn. ;i lSh9. Congres dAntropologie etd'ArcMo-
logiepr^historiqxies de Copenhague,

1S69.

j La discuiunea care sa urmat dup aceast relaiune verbal a d-iui

Odobescu au luat parte : d-1 profesor Capellini, carele zice c a v/ut

insui mulimea de tumuli ce exist între Bucureti i Brila ; d-nii Wor-

saae. C Vogt i Quatrefages, cari au vorbit despre rotocoaieie de piatra,

ce puteau fi roate de sfârleze, i despre bulgrii de lut, ce ar fi putut

fi greuti pentru plasele de prins pete ; apoi d-1 Capellini mai zice c
d-lui crede câ Uriaii peterilor sunt în genere mamiferele cele colosale

din timpii preistorici. In fine, d-lui Desor i se pare c colibele pe rui,
reprezentate pe columna Iui Traian, sunt numai vedete de pe malul Du-

nrii, precum se construesc i pân ziua de azi, pe acolo, posturile sau

pichetele de grniceri.

II.
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Arme i unelte de piatr i de os din epocele preistorice

Noiunilor prescurtate despre arheologia preistoric a României, enun-

ate la anul 1869, socotim de folos s adaogem un extract dintr'un ar-

ticol al d-lui Odobescu, ce s'a publicat în Revista tiinific, redactat

de d-nii P. S. Aurelian i Gr. tefnescii, 1872, sub titlul*: Arheologia

preistoric : arme i unelte de piatr i de os din epocele preistorice,

aflate în România, cu cinci tabele de stampe :

Acum cinci ani, când cu ocaziunea Expoziiunii Universale

din Paris, am publicat o scurt noti despre antichitile pa-

triei noastre, m'am vzut silit a face dela început urmtoarea

declaraiune :

«Este o epoc ce intereseaz astzi în cel mai nalt grad

pe învai. Voim a vorbi despre epoca ante-istoric a vârs-

telor de p/a/m i de bronz. Nici un studiu n'a fost întrperins

pân acum în România asupra acestui subiect; dar este lucru

învederat c, precum în paleontologie s'au descoperit speci-

mene rare i însemnate în trâmurile bazinului Dunrii, tot

astfel se vor gsi ascunse în poalele orientale ale Carpailor,

i urme interesante ale istoriei omului i ale primelor sale

industrii, urme care vor destinui o epoc necunoscut chiar

i celui mai vechiu istoric al Scitici, lui însui Erodot. Ca în

toate rile Europei, noi credem c se vor afla i în Româ-

nia, arme de silice i de bronz, cu care s'au servit pe rând

vechii locuitori ai acestui continent. Bnuim chiar c unele

locuri din luntrul rii vor destinui de acele antice locuine

lacustre, care s'au vzut sub apele lacurilor din Elveia i din

alte ri europene».

In urma acestor spuse, întorcându-m în România, am cu-

tat, în curs de câiva ani, prin felurite mijloace, s dovedesc

ceva urme de monumente preistorice, care s'ar gsi la noi,

i mai ales s detept în spiritul oamenilor curioi de ale

tiinei i de ale antichitei, ateniunea asupra acelor monu-

mente. Fr de a constata pân acum rezultate considerabile^

m pot felicita numai c am gsit pe la diferite persoane o-
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biecte din epoca de piatr, aflate în România, pe care am
reuit a le ridica chiar în opiniunea posesorilor lor la valoarea

tiinific, ce ele au astzi în ochii oamenilor luminai.

La d-1 N. Creulescu actualul ministru de Agricultur i
lucrri publice, am gsit un foarte frumos topora de ser-

pentin lustruit, cu glafuri laterale, al crui pre crete mult

prin cunotina precis ce d-lui are despre proveniena aces-

tui obiect, de vreme ce tie c a fost descoperit sub pmânt,

la o adâncime de un stânjen i mai bine, în satul Petroanii,

pe râul Doamnei (judeul Muscel). D. Maior Papazoglu, al

crui instinct de neobosit colector se întinde fr distinciune

asupra tot felul de curioziti, a adunat i d-lui înc de de-

mult câteva obiecte de piatr, de cremene i de os, producte

ale epocelor primitive, din care unele ciocane de serpentin,

de diorit, de ofit, provin, dup cât îi aduce d-sa aminte,

tot din valea râului Doamnei, din comuna Micetii ^). Dar

mai cu seam d-1 Cesar Bolliac, pe care am avut norocita

idee de a-1 face lutor aminte la obiectele i la monumentele

preistorice, intr'o excursiune de 24 de ore ce am fcut îm-

preun, la 1869, pân la ruinele unei ceti de pe malul

Prahovei, la Pucheni i la Tinosu, d-1 Bolliac a tiut, cu acel

dar de lesnicioas însuire i cu acel spirit de intuiiune, care

poate pân la oarecare punt s nu in chiar seama de studii

adânci i struitoare, s se inspire cu pasiune din acest nou

ram al arheologiei. D-lui în aceti trei ani din urm, a is-

butit s adune, s dibuiasc i s descrie monumente i cu-

rioziti preistorice, din care, pe de o parte, d-lui i a format

cu admirabila aptitudine ce are pentru ispitirea i apro|)ria-

rea de obiecte antice, o coleciune cu atât mai interesant cu

cât este i unic în felul su, la noi : iar, pe de alt parte

(fie zis fr rea inteniune) le a ilustrat în felurii articoli din

ziarul Trompeta Carpailor, descriindu-le cu pana sa miastr
i uuratic, desvoltându-le cu puternica sa imaginaiune de
wwt ^i <|.. ziarist, pe rare mi o tie tot deauna potoli perii

') Câteva din aceste obiecte au trecut în posesiunea d-lui C. Bolliac.
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crunii ai numismatului. Din coleciunea d-lui Bolliac sunt

rele mai multe din obiectele coprinse în lista ce urmeaz^);

nenorocire îns c proveniena lor nu este câtui de puin

sigur, cci repejunea excursiunilor colectorului i multipli-

citatea preocupaiunilor sale nu-i au permis a lu asupra fle-

carii buci în parte, acele note minuioase despre localitatea

i despre circumstanele descoperirii, care sporesc meritul an-

tichitilor i le prefac, în totdeauna, din simple curioziti,

în documente tiinifice. Ori i cum, avem în ele, obiecte de

piatr cioplit i de piatr lustruit, descoperite, dup toate

probabilitile, în trâmurile patriei noastre
;
prin urmare, do-

vezi de existena îmbelor eti de piatr în România.

tim c i în Moldova, i mai ales la Miclueanii d-lui

Dimitrie Sturdza, sunt adunate mai multe arme de peatr

descoperite în partea superioar a României -) ; d. V. A.

1) Articolul acesta este însoit, în Revista tiinific, de cinci stampe,

reprezentând : 8 toporae de piatr, întregi sau frânte, de serpentin, dio-

rit i ofit ; 3 alte toporae de diorit ; 1 topor sau arm mare, tiat în

serpentin; 2 dltie de piatr calcarie, 2 ghiulele de silice, una gurit
i alta nu ; 2 pietre gurite (poate greuti de cântar) de calcar i de

micashist ; 1 arm cu vârf ascuit, de os, frânt; 1 amulet de belemnitâ

gurit, numit de popor, fulger sau piatr de trsnet ; 1 piatr calcarie

teit pentru pratie ; 1 topora de silice ; 2 achii sau custure de silice

;

3 dhie de serpentin i de iesm (jadej ; 1 ciocan sau piatr de pratie

de calcar; mai multe petricele clcrii, de care se gsesc adunate în mari

câtimi, prin cetile antice ; vas de lut rou, cu îâna i cpcelul su ;

2 ulcele de pmânt negru, coninând scrum de alimente ; mai multe mo-

sorae gurite, de pmânt negru.

2) Mare mirare ne-a prins când, pe la 1884, într'o edin a Academiei

Române în care se desbtea cestiunea de a se convoca, în Bucureti,

Congresul internaional de Antropologie i de Arheologie preistorice,

d. Dimitrie Sturdza ne-a declarat curat c armele de peatr, cele dela

Miclueni, pe care d-sa le-a cedat lui Bolliac, drept unelte de peatr

aflate în Moldova de sus, erau numai nite buci cumprate în Ger-

mania, prin adimenirea crora d. Sturdza a izbutit s obin dela Bolliac

nite medalii mult râvnite. O astfel de surprindere ne-a fcut s cugetm :

«Oare s nu fi fost calpe i monetele trampate pe calpe preistorice ?»

Ca numismat, Bolliac avea i dânsul mehenghiuri mai temeinice decât

custurile i tocilele preistorice! Aa dar, care pe care?... Oh! — zice-vom
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Urechie ne-a spus c d. profesor Cobâlcescu ar fi fcut oare-

care aflri de aceast natur; dar, din nenorocire, toate acele

obiecte nu le-am vzut înc, nu le-am putut desemna, i

n'avem despre ele nimic mai mult decât simpla indicaiune

a existenei lor. E de sperat c i acelea se vor ivi la lumina

publicitii, spre a mri numrul probelor tiinifice, care a-

teapt clasificarea i elucidarea lor, dup timpii în care ele

au fost produse.

Spre a ajunge mai curând i mai lesne la un asemenea

dorit rezultat, am mai fcut înc, i prin mijloace oficiale, o

cercare dela care socotim c se pot atepta rezultate folosi-

toare pentru istoria României, începând chiar din timpii ei

preistorici. Iat în ce consist acea tentativ: acum doi ani,

Ministerul Cultelor i Instruciunii publice a trmis la revi-

zorii colari de prin judee, i acefîa, la învtorii primari,

un Gestionar, pe care îl redactasem cu scop de a se afl

din rspunsurile ce se vor înapoia la dânsul, ce anume mo-

numente vechi, de orice natur, i ce tradiiuni mai pot exista,

sau în fiin, sau în memoria poporului, prin toate unghiu-

rile rii. Asemenea cercetri, întreinute cu struin, i în-

lesnite prin explicri de tot felul, pot da o preioas nomen-

clatur de rmiele vechi ce se mai afl în ar, pe care

apoi rmâne ca arheologii de profesiune s le explice în

mod mai sistematic.
Extras dio Revista tiinific

Bucureti. 1872. u a-lor P. S. Aureliau i Gr.

tof iiescu.

acum i noi, plsmuind mâhnicioasele cugetri ale lui Miron Costin, —
nsioas hire a numismaticei! la ce îndoelnice i poznae tocmeli i
incropeli cu tiina i cu contiina, mai prvleti i tu pe oameni

!

«Banul e ochiul dracului!» zice vorba Românului; astfel e. i chiar de

ar fi vechiu. Deci, se vede c, din nenorocire, la noi, nu numai pe bietul

rposatul Bolliac l'a fcut pohtele-i nesioase s ne arate cât este de

primejdioas pentru cunotina adevrat i contiincioas a antichitilor

rii, o specializare numismatic prea exclusivist. Ajunge omul de nu

mai vede lucrurile decât cu *ochii dracului»; i atunci, ca s-i capete

muli i mruni, grei l lucioi, zimi i de tot soiul, d orbete nval,

viclenete i amgete fr temere. fAr sfieal, fr fric de pcat... Fe-

reasc-ne Dumnezeu!



Rmie antice din judeul Dorohoîu

RAPORT ADRESAT MINISTERULUI INSTRUCIUNII PUBLICE, LA IULIE 1872^)

Cu adresa No. 5,160, ai binevoit a'mi da în cercetare patru

dosare, în care se coprind raporturile obinute pân acum de

minister dela diferii inst|Jutori primari i învtori rurali din

Dorohoiu, Botoani, BuzU i Prahova, drept rspunsuri la

Cestlonanil arheologic, elaborat de subsemnatul, prin care,

aprobând propunerea ce am avut onoare a v supune în

iarna trecut, ai cerut a se da relaiuni, pe cât se poate mai

complete i mai exacte, despre orice monumente i ruine

i) Comunicat ai Ministeruiui Cultelor i Instruciunii publice din No.

153 al Monitorului Oficial al României, din ^725 Iulie 1871 : «Ministerul

Cultelor i instruciunii publice a adresat anul curent ctre toi d-nii re-

'vizori. un Gestionar elaborat de d. Al Odobescu i aprobat de minister,

privitor la arheologia i istoria rii, cu invitaiune de a-1 împri pe la

toi învtorii i institutorii din ar, cerându-le informaiuni asupra di-

verselor punte cuprinse în acel Gestionar.

Primind dela câiva domni revizori dosare, coninând rspunsuri la în-

trebrile fcute în sus menionatul Gestionar i înaintând aceste dosare în

studiul d-lui Odobescu, d-sa a prezentat ministerului urmtorul raport^

care este cel dintâi dintr'o serie ce-i propune a redacta sub tidul : «Ger-

cetri asupra aezmintelor antice din România^. Ministerul d publi-

citate! acest raport spre a detepta gustul i amoarea de asemenea studii

serioase, privitoare la istoria naional i tot deodat a stimula zelul cor-

pului didactic în cercetri atât de utile pentru patrie».

Retiprind acum la 1887, acest raport i fcându-i-se de ctre autor,

mai multe adaose provenite din informaiuni ulterioare, forma lui s"a

schimbat oare-cum, lipsind acum dintr'însul acele pasagie ce devenise

fr folos i complectându-se cu alte dezvoltri însemnate.
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antice s'ar atlâ în cuprinsul su i in preajma comunelor în

care ei funcioneaz.

Din examinarea acestor patru dosare, singurele care, prin

ludabila îngrijire a revizorilor colari respectivi, s'au depus

pân acum la minister, se poate constata eficacitatea msurei

ce ai binevoit a lua în aceast privin, cci, dei foarte pu-

ini din învtorii steti i chiar urbani se afl preparai

pentru asemenea cercetri, totui notiile adunate în acele ra-

porturi pot servi ca o baz, atât pentru alctuirea harei ar-

heologice a judeelor respective, cât i pentru clasificarea

cronologic i etnografic a diferitelor rmie antice, înc

existente pe trâmul României. Cred d-le ministru, c în urma

acestei prime încercri de a populariza cercetrile arheologice

printre personalul didactic, încercare al crei bun efect îl

putem considera ca i asigurat, nu ar fi fr utilitate de a îndemn
pe toi revizorii colari, institutorii i învtorii ca s per-

severe în asemenea investigaiuni folositoare pentru istoria

naional i a le impune îndatorirea de a comunica ministe-

rului toate faptele de natur arheologic ce ar veni dup
vremi la cunotina lor.

Din parte-mi voi îndeplini cu cea mai mare plcere da-

loria, ce am luat asupr-mi de a studia cu scrupolozitate

toate raporturile locale, de a coordona faptele demne de aten-

iune ce se vor afla cuprinse în ele, de a însemn pe harta

rii toate localitile interesante sub raportul istoric i anti-

cariu, i de a prezent succesiv, pentru fie-care jude al rei
în parte, un raport detaliat de toate noiunile arheologice

adunate de personalul didactic, pe lâng care-mi voi permite

a adug i acele fapte, care 'mi mai sunt cunoscute, sau

din cercetri personale, sau din diferite publicaiuni anterioare.

Cu chipul acesta i complectându-se din ce în ce mai mult

lucrarea prin investigaiuni i descoperiri ulterioare, vom putea

avea, dac nu o oper arheologic aa de complect i aa
de perfect ca marea hart a Galiei, publicat la 1869 de

ministerul instruciunii publice din Paris, sau ca Dicionarul

.» heologic al Franiei, care este în curs de tiprire, dar cel



120 AL. I. ODOBKSCr

puin o lucrare mai modest, precum este aceea a lui Zorian

Hodakovski pentru vechile aezminte din Rusia, a comitelui

Eustaie Tyszkievicz pentru Lituania i Rutenia occidental, a

lui Mihail Grabowski, pentru Ukrania, toate aceste |ri, ale

cror monumente vechi prezent asemnri notabile cu acelea

din patria noastr.

Spre a prezenta într'un mod mai limpede diferitele noiuni

arheologice ce voi avea s dezvoltez, am crezut necesar s
adopt deocamdat o clasificaiune, pân la oarecare punct

cronologic i, fr de a intr într'o prea mare amnunire
a faptelor, ceeace pân acum ar fi i peste putin din cauza

puinelor cercetri sistematice ce s'au fcut în anticile monu
mente ale României, voi expune ce-mi va fi cunoscut despre

anticitile fiecrui jude, împrind în genere materia în dou
sau mai multe seciuni diferite : într'însele vor încpea toate

faptele ce aparin sau se pot atribui popoarelor, care au lo-

cuit în rile noastre, mai înainte de formarea Principatelor

Române, fie ele anterioare sau posterioare ocupaiunii Daciei

de ctre Români ; iar în alte seciuni m voi sili a adun
numai acele noiuni, care se raporteaz la periodul mai apropiat

de noi, în care naiunea român i-a avut existena sa naio-

nal, profesând religiunea cretin. M grbesc a declar

dinnainte c aceast clasificaiune nu o privesc ca riguroas

i c se poate întâmpla adesea ca monumente, pe care din

cauza naturei lor înduioase, le voi fi aezat acum în seria întâi,

s merite a trece în a doua i vice-versa, iar uneori chiar,

se poate ca vreo descoperire mai însemnat s cear dezvol-

tri speciale; atunci nu m voi sfii a o izola cu totul, spre

a o putea descrie i caracteriza mai cu deamruntul. Cu timpul

se vor putea face îndreptri, pe care le solicit dela toi cu-

nosctorii, ce au tiine locale mai pozitive i mai exacte.

Revenind acum la cele patru dosare, d-le ministru, i exa-

minându-le în generalitatea cuprinsului lor, m simt dator,

mai înainte de toate, ale preui în modul urmtor, dup me-

ritele ce ele prezint. Cel dela districtul Botoani ocup dup,
prerea mea, rândul întâiu sub raportul justeei observaiu-
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nilor i al modului de expunere; alturi cu dânsul vine cel

dela Dorohoiu. Dosarele întocmite pentru judeele Buzu i
Prahova, cu oarecare excepiuni ludabile printr'însele, dove-

desc din partea majoritei corpului didactic local, o ptrun-

dere mult mai slab despre importana unor asemenea lu-

crri i despre interesul ce cat s inspire oamenilor culi,

monumentele de orice natur, rmase din timpuri trecute.

Voiu examina pe rând fiecare din aceste dosare, începând cu

cel din districtul Dorohoiu, care fiind la extremitatea rei
despre nord, îmi va da poate, i mijlocul de a urmri treptat

vestigiele antichitii peste toat întinderea României.

Notie despre localitile însemnate prin rmie antice,

în districtul Dorohoiu.

Dosarul trmis la minister de ctre revizorul colar de Do-

rohoiu i Botoani cu adresa No. 335, privitor ia cel dintâiu

din aceste judee, conine treisprezece raporturi dela înv-
torii steti din Crasnaleuca, Cotuca (plasa Prutului de jos)

Zamotia, Lona, Svoritea, Dârsca (plasa Berhomete), Bros-

cui, (plasa Coula), Pomârla, Ibneti, oharul, Cordreni

(plasa Prutului de sus), Trnuca, Orofteana precum i un

conspect al localitilor însemnate din ocolul Herei, de ctre

institutorul superior al Târgului (plasa Herei). Plasa Baului
nu figureaz de loc în acel dosar ^). Printre aceste raporturi,

dou, cele dela Lona i Trnuca, sunt de o valoare nul,

fiindc conin numai declaraiuni negative, pe când din contra

trei altele se recomand mai cu deosebire la ateniunea citi-

torului ; acestea sunt raporturile d-lor Costaki Strkinescu,

dela Ibneti i d. Grah dela Pomârla, cari conin indicaiuni

') Invââtorii dela cari nu s'au primit înc rspunsuri sunt mai nume-

roi, de vreme ce învmântul primar er reprezentat în districtul Do-

rohoiu prin 45 de coli, adic o coli primare uriiaiie, 9 coli primare

rurale de model i M coli primare rurale ordinare. colile primare ru-

rale erau In numr de 6 în plasa Hera, 8 în plasa Berhometele, 7 în

plasa Bau. 8 în plasa Prutul de jos; 'j în plasa Prutul de sus l 6 în

plasa Coula.
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pline de interes asupra Mgurei-Mari cu cetatea din acele lo-

caliti, precum i descrierea ce face d. Grumrescu dela Za-

motia, despre biserica cldit la Blineti de logoftul Ion

Tutu.

Alte raporturi, venite mai în urm din comunele endricenii

(plasa Coula), Pilipuii i Bretii (plasa Hera), Mamornia
(plasa Bau), Hnetii (plasa Berhomete), sunt cu totul ne-

gative, pe cârid din urmtoarele comuni, s'au mai dat oare-

care lmuriri suplimentarii i anume: din Târgu Svenii,

Vornicenii i Trnuca (plasa Bau); din Zamotia, Gre-

metii, Vârful Câmpului (plasa Berhometele); în fine i din

Ibneti i Svorite (plasa Prutului de sus).

Spre a semnala tot acum i unele lacune, care prin cereri

ulterioare ale ministerului s'ar putea îndeplini de ctre per-

sonalul didactic al judeului, îmi voiu permite a propune

pentru nou investigaiuni chestiunea urmtoare : i anume,

s se fac nomenclatura mai complet a mgurilor i a mo-
vilelor, care abund în acel district, mai cu seam pe înli-

mele de pe malul drept al Prutului, artându-se poziiunea

i dimensiunile lor^).

Fr de a mai atepta perfecta completare a noiunilor ar-

heologice asupra judeului Dorohoiu, prin împlinirea acestui

desideratiim, dar folosindu-ne îns acum de un manuscript

•) S constatm aci, de îndat, c relaiunile pân acum primite din

localitile judeului Dorohoiu, ne prezint sub trei forme diferite, anti-

cele cldiri de pmânt ale locului, i c din compararea lor rezult no-

iunile generale ce urmeaz:

I. Mgurile fiind de mari dimensiuni în ocolul Bau (dela 476 m.

pân la 1070 m.) i înlime (557 m.—227), vârful lor e trunchiat i pre-

zint d'asupra o suprafa plan ,de diferite mrimi: pe ele sunt uneori

înlate movile mai mult sau mai puin considerabile i sunt chiar s-
pate anuri i ceti.

II. Terasele sau ridicaturile de pmânt sunt destul de întinse (160 m.

—

135 m. în periferie), dar au o înlime mic în proporiune cu întinderea

lor (8 m., 35—6 m., 69 înlime).

III. Din 18 movile citate, se observ c "mrimea lor variaz: în cir-

cumferen Ia baz dela 587 m.—9 m.; înlime, dela 22 m., 30—2 m.

:

forma în eeneral e conic sau tu<zuiat cu vârful rotund sau oval.
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voluminos. în care d-1 inginer Filipescu Dubu a întrunit, pe

lâng noiunile consemnate de noi, i altele foarte interesante,

sub titlul de Descrierea geografic a jiidetuliii Dorohoiu, ca

mici note istorice, orografice i arheologice, 1886 \) vom
procede îndat la expunerea celer ce ne-au venit pân acum
la cunotin, atât din raporturile sus citate cât i din alte

sorgini, pe care le vom cita la locurile lor respective. Vom
împri de astdat descrierea monumentelor, în trei seciuni;

vom vorbi în cea dintâi despre: mâgure, movile, ceti de

pmânt i anfuri, locuri cu monumente antice i alte loca-

liti unde s'au fcut descoperiri de diferite mici obiecte

izolate. Apoi vom descrie cu deamnuntul însemnata desco-

perire a unui mormânt antic, fcut pela începutul secolului,

în comuna Concetii ; i în fine în a treia i ultim poriune

vor fi deschise unele biserici memorabile sau ruinate, unele

cruci staionate i unele vechi siliti sau aezminte de sate

i târguri prsite.

Mgure, movile, ceti de pmânt i anuri.

Districtul Dorohoi, fiind mrginit spre xNord i Est de râul

Prutul, care formeaz în jurul lui un arc, iar spre Vest de

apa Molniei ce se împreun cu iretul, care-1 strbate în

unghiul despre apus, se afl prin aceasta chiar, încins de trei

pri ca într'un brâu de colnice, încununând de o lture ma-
lul stâng al Prutului i de cealalt albiile Molniei i iretului.

[)-l inspector general. Ion lonescu, în raportul su asupra

aî:rîrnltiirei districtului Dorohoiu (1 voi. tip. Ia 18()(), pag. 51

intr'astfel acCl brâu muntos: «Dealurile fac

parte din trâmurile teriare inferioare (eocene). Vile sunt

-.rotni 11^»' rlîfitr'.in fr,.''.,,, ,L. '.l.,,;^,,^ form.'if din (l{*î){)zit('lc

) l)aHnuu anuibiiitijii d-iui Georgt* Lahovari, secretarul Societii geo-

^n^fice române, comunicaiunea acestui manuscript, în care se afla con-

semnate toate indicaiunile arheologice ale prezentului raport asupra

antichitilor din Dorohoi. adeseaori desvoltate i controlale.
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«celor mai din urm dislocri ale pmântului. Dealurile pur-

«ced din Bucovina i intr în judeul Dorohoiu cu râurile

«Prutwl i iretul, care sunt cele mai mari ale judeului. Pe

«la Mihoreni, intr în jude creasta cea mai înalt de dealuri,

«care la Culiceni se ramific i purced, unele spre Prut i
«altele spre iret, desprind cu culmile lor, i scurgerea a-

«pelor. Apucând culmea dealurilor ce merg spre Prut, ajun-

gem la Ibnetl, care este punctul cel mai înalt din tot

«judeul.

«Pe culmea dealurilor celor mai înalte se vd din distan

«în distan movile, care sunt de bun seam fcute de oa-

«menii ce au clcat pe aceste locuri în timpurile cele mai

«deprtate de noi».

Interiorul acestui semicerc de dealuri este ocupat cu al-

biile, mai mult sau mai puin muntoase, ale apelor Volov-

ul i Calul, care împreunate se scurg d'a dreptul în Prut;

Boldeasa i Podriga, ce se unesc cu Baul i cu Jijia, care,

dup ce strbate lacul Ezerului de lâng târgul Dorohoi, pri-

mind d'a dreapta apa Ibneti i de-a stânga paralele Buhaiul

i Cobila, trece apoi în districtul Botoani. Dincolo de cul-

mea care apr fundul acestor din urm vi, se întinde ba-

zinul iretului, ce ocup în acest district numai ocolul Ber-

hometelui, mrginit la partea sa nord-vestic prin albia

Molniei.

Plasa Herei st între culmea dealurilor, între apa Mamor-

niei ce curge spre Nord, i între Prut, fr de alte râuri mai

însemnate decât Sinihul i Hera; a Coulei se destinde îm-

prejurul Buhaiului, Cobilei i Jijiei; a Prutului de sus e str-

btut de Hneasa i de Baeu; prin a Prutului-de-Jos curge

Podriga i Volovul ; iar în plasa de câmp a Baului se

împreun toate aceste din urm râuri, spre a se arunca mai

la vale în Prut. Insist asupra poziiunii topografice i asupra

idrografiei districtului, fiindc sunt convins c dispoziiunea

trâmurilor i direciunea vilor apoase au avut pururea cea

mai mare influen asupra aezmintelor antice.

Poziiunea unor mgure i movile pe culmi înalte, aeza-
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rea celor mai multe ceti pe maluri râpoase, sparea an-
urilor pe esuri i d'a curmeziul vilor stau dovad despre

aceasta, pretutindeni ca i în judeul Dorohoi.

Plasa Berhomete. Svoritea. — începând dar dela partea

sud-vestic a districtului, adic din ocolul Berhometelui, g-
sim în comuna Svoritea, situat pre malul drept al ire-

tului, dou mgure cu vârfurile trunchiate, din care una, nu-

mit Holia este aezat lâng pdure la V. de sat; ea are

1284 metr. periferie la baz i 144 metr. înlime. Cealalt

numit Camneghilo (oare nu Kamnemoghilo, ceeace ar în-

semn pe slavonete movil de piatr?) este în pdure spre

S. V. de sat; ea are 1070 metr. periferie la baz i 277 metri

înlime.

Pârâul Negru. — Pe malul drept al iretului, la miazzi

de târgul Alihileni spre E. de ctunul Pârâul-Negru, se afl,

pe muchia unui deal cu prund, o movil lat având numai

un stânjen (2 m., 23) înlime, iar spre Nord de dânsa, alt

movil mare cu altele mai mici pe lâng ea; ceea ce face ca

movila mai mare încongiurat fiind de alte multe movilite

mai mici, s semene cu o cloc cu puii împrejurul ei. Oa-

menii din partea locului spun c toate aceste movile sunt

din timpul unei btlii ce s'a dat la Hotin.

Dârsca. — Mai spre N., adic dincolo de dealurile ce

mrginesc bazinul iretului, în vile despre Buhaiu se afl

comuna Dârca. La sud de sat este o mgur mare de pe-

tri având pe dânsa dou movile prbuite la rqijloc, de câte

7 palme (1 m., 95) înlime fiecare; una este situat pe vâr-

ful mgurei ; cealalt pe coasta ei despre rsrit.

Tot în acea direciune, pe locul numit Berezna (pe slavo-

nete însemneaz loc cu mesteacni), se afl un an ca de

70 prjini (468"»-, 30) lungul, de 6 stânjeni (13'"-, 38) latul

i 2 stânjeni (4"'
, 46), adânc, ale crui cptâie dau de o

parte in apa Buhaiului i de cealalt parte în pârul Buh-
iaul; pmântul din an e aruncat în partea despre apus,

la mijlocul lui se afl o curmtur. Dela an înainte spre
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V. este o suprafa plan ptrat, cuprins între an, între

cele dou grii i între o pdure, care este spre apus împo-

triva anului. întinderea acelei suprafee este ca de 40 flci

(572,000"^ 1^). In acel loc se zice c ar fi existat înc din

timpii pgânilor o cetate cu o poart de fer(?) spre rsrit,

acolo unde se vede astzi i curmtura anului.

Gremeti. — în aceast comun sunt dou dealuri însem-

nate, din care unul se numete dealul Cudrina, iar altul

dealul Movilei, precum i un loc foarte întins de btlie,

numit Podiul Horaiului. în ctunul Verpole este asemeni o

movil la poalele creia s'au gsit mânere de sbii antice.

Ruii au înlat pe acea vechie movil o mare cruce de peatr

la 1849.

Plasa HereL Târnuca. — între dealurile spre miaz zi

de târgul Herei, în comuna Târnuca, se zice c au existat

odinioar, pe locuri ee, mai multe movile sau gorgane care

cu timpul s'au rsipit din cauza aplanrii locurilor prin cul-

tur. Pe dealul numit Zamca, la apus de sat, se zice ase-

menea c a fost odinioar o cetate de peatr, din care se

vd oarecare urme. Numele chiar de Zamca (dela slavo-

nete Zamok, cetate, castel), care a rmas acestui deal, pre-

cum mai multor alte localiti din România, este o dovad
c în acel loc au fost din vechime întrituri.

Movila Heranului.—La anul 1865 s'a gsit aci într'o movil

care a dat i numele su acestui ctun, spre E. de târgul mare,

Herei, o sabie de fer ca de 27-2 coi (l'^^-,60) lungime i
{0'^',1) lime; muchia-i era groas i ruginit, d. Alecu

Georgiu din Botoani fiind atunci subprefect a luat acest

obiect. In pârul Branca spre S. de târgul Herei se zice c
s'ar fi gsit o bucat de peptar de fer.

Oroftiana. — între ambele ctune Oroftiana de Sus i Orof-

tiana de Jos, pe malul Prutului, la S. de cea dintâiu i spre

apus de a doua, pre un deal foarte înalt, acoperit cu pdure,

se vd dousprezece anuri în lungime de câte 40—50

prjini (267"^ ,60—334"^-,50) cu direciue dela N. spre S. i
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cuprinzând între ele u... .>paiu ca de 4 flci (57,200'''- i');

acel loc se numete cetuia Sailor. Tot în pdure, pe culmea

dealurilor este un vârf foarte înalt, numii Piscul pleuv, crvq

domin atât Basarabia cât i Bucovina. Tradiiunea zice c
el servea ca loc de streaj în vechime.

Fundul Herei. — în comuna ce poart acest nume, la S.

E. de târgul Herii, pe un deal cu pdure spre miaz zi, se

vede o înlturâ de pmânt lung ca 100 stânjeni (223'"*).

i lat de 70 stânjeni (156'"). Ea e tiat curmezi cu dou
anuri. în luntrul ei se gsesc crmizi, sgur i alte r-
mie. Tradiiunea zice c s'au urmat aci btlii i c lovi-

turile erau pornite de pe un alt deal ce st împotriv, la

distan ca de 2000 '" i- unde s'au gsit nite bulgri de

schij gurii, ca de 20 oca (26 kil.) unul. La mic depr-

tare de Cetatea Herei este înc o Cetue ce se crede a fi

i mai veche ; apoi în pdure se afl o movil mare i in

multe locuri spat, care se chiam Movila Comorilor i unde

se crede a fi i beciuri zidite pe de desubt.

Plasa Prutu de Sus. uharul. — Pe poala meridional a

dealurilor, pe una din vile, din care se formeaz râul Ba-

ului, este comuna uharul ; acolo, pe o câmpie despre

rsrit, se afl trei movile, numite movilele Codrei. Una are

46 stânjeni (100'"',35) circonferen la baz i 10 stânjeni

(22"»- 30) înlime; celelalte dou sunt înc i mai mici, au

câte 25 stânjeni (55 m. 75 1 îmjirejurul bazei i 6 stânjeni

03'"%37) înlime.

Pomârla. — Comuna Pomârla se- afl mai spre apus în

lunca Jijiei ; la rsrit de sat, pe \ocu\ numM Ruginosul, sur\i

i acolo trei movile aezate în direciune dreapt ; cea mai

mare din ele are 3 stânjeni (<)'",69) înlime i 19 stânjeni

(35'" ,68) periferie la baz ; vârful ei este oval i gurit (fr
îndoial de cuttorii de comori) ; celelalte dou,/ egale între

ele, au abia 2 stânjeni (4m., 16) înlime i 4 stânjeni (Hm. ,92)

circonferen la baz, i ele au vârful de form oval.

In aceast comun spre V. este un deal j)duros miiiiii
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Dealul Comorilor, unde se vd o mul|ime de gropi de di-

ferite dimensiuni fcute de cerctorii de comori de pe vremi;

Pe un alt deal zis Dealul Crmizilor cu suprafaa încli-

nat spre N. E. spând nite oameni la 1858, au gsit o

oal de lut de form lunguia, coninând oseminte ome-

neti. Acea oal îndat a fost îngropat cu vr'o 40 de stânjeni

(89m.,20) mai spre V.

Ibneti. — Precum s'a artat mai sus, comuna Ibneti
ocup locul cel mai culminant al dealurilor ce se întind de-a

lungul malului drept al Prutului; din acel punct, care do-

min tot judeul Dorohoiu, se pornesc spre S. costiele ce

despart vile Jijiei, Ibneti i Baului. Pe podiul lui muntos-

spre S. V. de satul Ibneti, este un fel de deal artificial sau

mgur colosal, având la baz o periferie ca de 2000 stânjeni

(4.460^'^) i o înlime ca de 150 stânjeni (557^0- Ea este ri-

dicat în marginea unei pduri i format din nsip, petre

mici i stânci aglonierate; de pe culmea ei vederea se des-

tinde peste tot districtul Dorohoiu i chiar pân la Iai i

.

Suceava. Vârful acestei mgure este trunchiat ; el prezent o

suprafa plan de form rotund ca de 500 stânjeni îm-

prejur (1115^0 i pG dânsa se gsesc ruinele unei cetui, cu-

prinzând ca vreo 40 stânjeni (89"\28); în jurul cetei este

un an circular, care are înc 1^2 stânjeni (3"\35), înlime

i 30 stânjeni (60"^) lungime în prile unde el mai exist^

adic spre S. i E. ; iar spre N. i V. malul e surpat i râpos;

râna din an se arat a fi fost asvârlit din afar în luntru.

Poarta cetuiei era aezat la S. S. E.; i dela dânsa se por-

nete spre S. drumul care duce la satul ce este astzi situat

pe coasta mgurei. La 30 stânjeni (66"",90) spre N. de cetate

este o ridictur de pmânt înlat ca de 3 stânjeni (6"^69)

pe de asupra cetii; ea pare a fi servit ca punt de obser-

vare ; spre S. de cetuie, la distan de 120 prjini (800"^)

este o alt movil având 50 stânjeni (111"\50) circonferen

la baz i 4 stânjeni (8"\92) înlime ; de acolo se poate ob-

serva tot interiorul cetii. i mai departe, adic la V4 ^^

pot în direciunea S. S. E. mai este înc o movil de 62
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stânjeni, (115"*,96) circonferen Ia baz i de 6 stânjeni

(13"S38) înlime cu o form uguiat; din vârful ei se vede

la movila precedent i chiar pân la poarta cetii.

Despre cetatea cea mare de pe mgura dela Ibneti cre-

dina local o d ca din tirnpii Ttarilor, unii zic cum c acolo

a fost mnstire.

Hilieul-Curt. — La E. de Iban«.>ii i la V. dela Pomârla,

in plasa Coului, pe locul zis esul Jijiei, în moia Hilieul-

Curt, ca la \ j de pot de Ibneti, se vede o ridictur de

pmânt ca de IV ., stânjen (3"\35) înalt având o lungime,

mai bine de 30 stânjeni (66'",90) i aproape 6 stânjeni lime
(13'",38). Acest loc se numete Mormântul Uriaului i tra-

diiunea zice, c acolo ar fi îngropat un copii de uria în

vârst de apte ani ; se adauge c sora copilului ar fi pus

s înale acest mormânt, scoând pmântul dintr'un Ioc în-

vecinat unde astzi se afl un fel de groap mare numit
Balta-Mare.

Cristineti. — Acea groap este pe un podi Ia S. E. de

satul Cristineti.

Cordrenii. — Pe apa Ibneasa la vale, adic pe esul unde

se megieesc plile Prutul de sus, Coula i Baul, se afl

satul Cordrenii. La miazzi de dânsul este o movil, care

are. 18 stânjeni (40"^) circomferen la baz; alt movil este

spre S., în marginea unei pduri i pe muchea unui hârtop

;

ea are 13 stânjeni (31'") periferie la h^z.

Tot ce s'a spus pân aci despre poziiunea i despre r-
miele antice învederate la Ibneti, i în prejmuirea lor,

dovedete c aceast localitate are în sine o importan extra-

ordinar ca staiune arheologic. Ar fi dar, credem de mare

folos s se ridice printr'un inginer, (poate chiar prin al dis-

trictului Dorohoiu, cu concursul învtorilor steti locali)

planul exact i detaliat al Mgurei celei mari cu cetate de

la Ibneti, artându-se i poziiunea topografic a localitii,

pe care ea este înlat, tot asemenea s se urmeze i pentru

mormântul Uriaului dela lliliul Curt.

Woia Ibneti. fiind proprietate a d-lui Nicolae Rosetti Ros-

A, I n..,,. ill 9
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novan, noi din parte-ne atragem ateniunea d-sale asupra

acestui punt aa de important în privina arheologic, i
credem a-i desemna un adevrat serviciu de fcut tiinei i
patriei întreprinzând cercetri i desgropri sistematice în acea

localitate. Aceasta ar fi tot de odat un frumos exemplu de

dat proprietarilor luminai i avui, care au pe moiile lor

monumente interesante ale anticitii.

Plasa Coala. Bretii. — Pe întinsul dealului se vede un

ir de movile de diferite mrimi, dintre cure cele mai însem-

nate sunt cele numite Bortoasa, Jidana i Cazaca : iar în

pdure, la un loc zis Ridictura mare din ctunul Prstetii

este o movil foarte întins deasupra caria se vd rmie
de întrituri de zid.

Ditnâchenii. — Aci pe podiul dealului se afl asemenea

o movil mai mare care poart numele de movila Bortoasa,

ca cele mai multe din acelea ce au fost spate pentru cu-
tare de comori într'însele.

endricenii. — Aceast moie posed i dânsa o movil

mare, care se afl aproape de calea judeean.

Broscuii. — Satul Broscuii este pe malul stâng al Jijiei,

la o foarte mic distan spre S. de târgul Dorohoiu. Acolo,

pe un es despre N., se vede o ridictura de pmânt, numit
Bortoasa, din cauza gurei adânce ce este spat pe vârful

ei; ea are ca la 60 stânjeni (133^\80) periferie la bazai 3

stânjeni (6^^,67) înlime. Se zice c ar fi servit în vechime

de streaj, pentru paza locuitorilor despre incursiunile inimi-

cilor. In ctunul Trestiana se afl asemenea o movil mare

în care îi ascundeau przile nite haiduci de pe la anul 1821.

Corltenii. — Mai la vale, dar pe malul drept al Jijiei, este

satul Corlteni; la N. V. de dânsul, pe un deal mare, se afl

un loc numit Cetuia, unde se vede o platform patrulate-

ral de 8 prjini (53°^,62) lungime i 6 prjini (40"\15) lime

;

ea este înconjurat cu anuri de pmânt înc destul de apa-

reni. Poarta ei este despre Sud.

Plasa Pmtalai de jos. Couca. — Pe valea Calului, un
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afluent despre rsrit al Volovului, se întinde comuna Co-

uca în care se afl patru movile situate toate în arturi
;

una din ele poart numirea de movila Armeanului, fiindc

s'ar fi îngropat acolo un Armean ; ea este spre S. de moia
Puureni, pe deal lâng leahul Stefneti : are 60 stânjeni

(133'"-,80) diametru la baz i 10 stânjeni (22"^-,30) înlime

;

forma ei este conic.

A doua poart numirea de movila lui Cldare, de pe un

Tnase Cldare ce a cultivat-o ; e tot pe Puureni spre SV.

de satul Couca, are 8 stânjeni (17™-,84) înlime i 40 stân-

jeni (89™',20) diametru la baz ; forma îi este asemenea conic.

A treia este Movila Crucei, pe care un Vasile Rusu a în-

gropat o cruce ; e spre V. de Couca, de form tot conic,

are 9 stânjeni (20"^) înlime i 48 stânjeni (IO?"') diametru

la baz. In fine cea din urm e movila Bartoasa, gurit la

vârf ; este situat la E. de Couca pe moia Ghirenii ; are

10 stânjeni (22™-,30) înlime i 60 stânjeni (133"^-,80) dia-

metru la baz. Pe lâng dânsa trece drumul isnovului.

Hudetii-mici. — Spre E. de Hudetii-mici sau Miurcani

i spre V. de Miculini, ctun al comunei Crasnaleuca, nu

departe de malul Prutului, este o întritur de pmânt în-

clinat dela apus spre rsrit i format din dou rânduri

de anuri ; ea are 10 prjini (67"'-,30) lungime i 5 prjini

(33™ ,65) în lat. anurile, care au o lime de 8 palme (2'"-,23)

i o adâncime de 6 palme (l'"-,67) sunt distante unul de altul

de 4 stânjeni (8"'-,î)2) i pmântul e aruncat în luntru de

toate prile, la ambele anuri. In luntrul cetii sunt dou
gropi acuma cam astupate ; una în partea despre E. i alta

în spre V., în care se zice c se ascundeau muniiunile în

vreme de rzboiu. în partea locului se crede c aceste înt-

rituri au fost ridicate de Turci în rzboaele lor cu F^uii.

Horodite. — Mai în spre N. de Miculinii tot pe malul

Prutului, se afl satul Horodite situat pe o coast înalt i

râpoas, sub care trece râul. Despre aceast localitate gsim
într o relaiune a colonelului Guri, publicat în Buletinul
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Instruciunii publice al d-lui V. A. Ureche (anul 1865 i 1866^

p. 285), urmtoarele însemnri

:

«Locul numit Bitca, de pe moia Horoditei, proprietate

acum a d-lui George Balt, este o culme de deal, al crui

capt face mal la râul Prutul ; din mânctura apei, o parte

din acel mal, acum câjiva ani s'a nruit, unde s'a vzut o ca-

tacomb cu o mulime de oseminte omeneti. Se vede acolo

ca un fel de zidrie cu grinzi groase de lemn de stejar (de-

venite acum ca abanosul) unde s'au gsit vr'o câteva sgei
de fier pentru rzbel. D-1 George Balt posedeaz vr'o dou
din acele sgei. Se presupune c întinderea acelei catacombe

s'ar trage în luntrul dealului ; încercarea pe la nruitur este

periculoas din cauza malului, care vine drept în ap i a

aerului de acolo.. Cercetarea s'ar putea face pe deasupra cul-

mii, mai cu deprtare de mal. prin spri i sfredeliri în p-
mânt, îns se cere mult lucru i cheltueli. Tot în acel deal

se gsete i spunul de pmânt».

Voiu observa c numirea acelei localiti d însi o foarte

întemeiat bnuial cum c aci a fost o întritur sau mai

bine o cetuie. Numele satului Horodite este chiar cuvântul

polon horodyszcze, 'care însemneaz o asemenea veche lu-

crare de pmânt, precum se gsesc foarte multe în Ukraina

i în toate rile circumvecine. Denumirea de Grdite, aâ
de frecuent în toate prile locuite de Rgmâni în regat, pre-

cum i în Ardeal, Basarabia, etc, are i ea acelai îneles în

limbele slavone de miazzi i rsrit (gorod, grad însemneaz

ora, cetate i_ prin urmare grdite, loc de cetate). Trebue

dar s considerm ca un fapt netgduit c toate locurile

ce poart astfel de numire, la noi precum i în rile slavone,

au fost în vechime prevzute cu întriturî, cu cetui, pe care

le au gsit în fiin sau le au cldit popoarele de gint sla-

von ce au venit, sunt acum ca la douisprezece secoli, s
conlocuiasc cu poporaiunea Român sau Daco-roman de

pe malurile Dunrii-de-Jos.

Dei, în studiul su manuscript d. inginer Filipescu Dubu
vorbete mai pe lag despre vechile rmie dela Horodite i
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despre catacombele din localitatea Bitca, ar fi bine s se mai

fac în acele localiti exploraiuni cu scop curat arheologic.

Plasa Baii. Hnetii. — <A/aliil sau Troianul din ara de

sus a Moldovei este cu pmântul aruncat ctre N. adic spre

muni i codri. Acest Troian trece prin districtul Dorohoiu,

purcezând cu o parte dela Jijia spre rsrit, trece peste moia
Dâncenii i face hotar despritor Intre Hneti, Brtenii i

Joldeti (districtul Botoani, ocolul Jijia) i în paralel cu Tro-

ianul de jos din districtul Covurlui, trece Prutul i Nistrul

la rsrit i merge dela Camenia înainte. Dela Jijia în Jos,

in Moldova spre apus se vd numai pri de Troian, pre-

cum sunt i cele m.ai jos de moia d-lui Donici pe Asm-
neti i pe Pretii mnstirii Trei-Erarchi, i iar alte pri
de Troian se gsesc cu oarecare coline (movile) i cu multe

gorgane (un fel de momâi) pe lâng ele».

Aceast noti am aflat-o într'o crticic manuscript a r-
posatului inginer-hotarnic A. Popovici, care a adunat deose-

bite observaiuni foarte interesante asupra unor aezminte
antice din ambele principate. Acele notie ale lui Popovici

au fost publicate în ziarul Trompeta Carpailor (anul 1871).

In cursul lucrrii ce am întreprins, îmi propfm a profita de

toate indicaiunile ce se afl atât în articolul sus citat, cât i
intr'o alt crticic a numitului inginer hotarnic, care, ca i
cealalt, a fost reprodus în Trompeta Carpailor, dup ce

a ajuns în posesiunea mea.

Ar fi cu deosebire necesar s se cear de la corpul colar

i chiar de la autoritile administrative (subprefeci, primari

i ingineri) din plasa Baului i Prutului de jos, indicaiuni

mai precise asupra acelui Troian, sau val de pmânt, care

de la direciunea Cameniei din Podolia, se coboar prin a-

1

1
>tr dou pli pân la Hneti i de acoU) trece în dis-

H' tul Botoani.

Negreit c aceast recomandaiune exprimat în raportul

meu primitiv, a fost luat în seam de d-l inginer Filipescu

n-îb-tit. in descrierea ce d-lui a fcut judeului Dorohoi, r-lri



134 AL. I. ODOBBSCU

în manuscriptul su gsesc acuma mai multe indicaiuni pre-

cise pe care m grbesc a le rezum aci.

Vorbind despre moia Voloh^u, d-sa citeaz Vala-Traina-

lui, «rdictur ca de trei metri pe suprafaa pmântului,,

lat la baz ca de 8 met. i pe muche ca de 2 pân la 4

met. întinzându-se, în mare lungime pân la Prut, trecând

i prin Hrieni, unde este mai micorat i prin unele locuri

chiar precurmat. Ea se vede continuând în deprtare din-

colo de Prut. Pe muchele dealurilor dintre Prut i apa Vo^

lovului se vede asemeni un ir de movile în felurite m-
rimi». Apoi trecând la Hrieni, pe unde curg apele Volovuli

i Novacul, d-lui ne arat c culmea ce le desparte, e se-

mnat i dânsa cu un ir de movile. La Hneti, despre

care a vorbit rposatul inginer Popovici, noul explorator, ma^^

întâi constat existena movilei Geamna, pe dealul cu ase-

menea numire, despre care tradiiunea spune, sau c odi-

nioar ar fi fost dou movile egale apropiate, care s'au po^

norît una ctre alta, sau c sptorii de comori ar fi des-

picat în dou acea movil ce la început fusese i mai mare..

«Tot pe acea moie, Valu-Troianalui se întinde între Jijia:

i Prut, cu mai multe întreruperi, având pe alocurea i mo-

vile înlate pe laturele lui. De la malul stâng al Prutului,,

valul se vede continuat în Basarabia ctre rsrit spre Nistru

pe la Cameni». In fine, mai împrumutm de la numitul

contiincios topograf al judeului Dorohoi însemnrile ur-

mtoare despre irurile de movile ce se vd în diferite co-

mune din ocolul Bascului i anume:

La tiubeieni, pe întinsa culme a dealului dintre apele

Bau i Ibnetii, sunt movile de felurite mrimi aezate în

deprtare unele de altele ; cele principale se numesc, a Fran-

cului, de 3 stânj. nlime i 22 stânj. circonferena la baz;
a Ursului, ca de 272 stânj. nalt i de 18 stânj. în circon-

ferina
;
i a Treucilor, nalt de 2 stânj. i în ocol de 15

stânj. Apoi i în ctunul Borulca din comuna Avrmetii s
afl pe culmea predomnitoare a dealului Geamnul,^ o mo-
vil mare.
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Precum se vede, dup însemnrile culese aci de pretu-

tindeni, movilele sunt numeroase în judeul Dorohoi, mai

numeroase poate de cât în ori ce alt parte muntoas a rii,

i este cuvânt de a presupune c ele, împreun cu valul de

pmânt ce strbate o poriune din acest inut, au format o

întreag sistem de caracter strategic sau defensiv, de care

s'au folosit odinioar locuitorii acestor locuri. Din nenorocire

starea informaiunelor noastre arheologice nu este ajuns la

un grad care s ne permit a determin epoca i gintele c-
rora aparin aa uriae lucrri. In ori ce caz, ele ni se par

a nu fi depit termenii istoriei necunoscute.

II.

Tezaurul de la Conceti.

Comuna Concetii, din plasa Prutului de Sus, cade pe

poala meridional a dealurilor, lâng Prut, tocmai la obâria

apei Podriga ; acolo s'a g"sit pe la începutul acestui secol,

în ultimii ani, când Principatele erau în stpânirea armatelor

ruseti, adic pe la 1811 sau 1812, un adevrat tezaur de

obiecte antice, din care o parte se pstreaz i astzi în

Muzeul imperial al Ermitagiului din St.-Petersburg. Asupra

acestei descoperiri s'au tiprit în România dou relaiuni, din

care m voiu sili a extrage faptele ce par a fi mai neîndoioase.

Una din aceste relaiuni e datorit rposatului profesor G.

Sulescu din lai ; ea s'a publicat în ziarul Buciumul din

Bucureti (anul 1863, No. 54 p. (211); cealalt scris de co-

lonelul A. Guri, este coprins în Buletinul Instruciunii

publice al d-lui V. A. Urechie (1865 i 1866, pag. 284 i
285). Din amândou precum i din citata lucrare a d-Iui

inginer Filipescu-Dub^u, asupra judeului Dorohoi, se con-

stat c pe moiea ce aparinea atunci frailor loni i lor-

dache lamandi, înc foarte juni, în apropiere de ctunul Alba,

un biat ca de 13 ani, numit Vasile al Pachiei din ctunul

I.anga, împrt-un cu ali copii de sat, pscând oile pe coasta

stâng a pârâului Podriga, la un loc, care de («niui încoace
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poart numele de Mormântul criesc, aflar într'o zi subt o

surptur proaspt a malului, o tabl rotund de argint i
mai multe petre scumpe, precum rubine i smaragde. Copii

obfinur pe acele petricele covrigi i smochine de la un evreu

diri Dorohoi, dar proprietarii moiei fiind îndat întiinai.

puser s caute printre nruiturile malului i gsir m^ai întâi

alte petre scumpe, precum i buci vrgi de aur ; dar ur-

mând apoi cu spturile în mal, de odat se descoperi o

bolt zidit de piatr cioplit i pardosit cu lespezi, în care

se vzu un mormânt cu osemintele unui om, înconjurate de

numeroase i bogate podoabe, precum i un schelet de cal.

Apa torenial ce se strecurase prin acea bolt prvlise în

pârâu obiecte aflate sub mal de copii, îns când cercetaii

deschiser bolta, ei totui gsir în partea stâng un sicriu

de lemn putrezit, ale crui legturi de aur masiv stau înc
d'asupr-i; în luntrul sicriului erau osemintele acelui ^m,

învelite într'o stof de mtase asemenea putrezit, pe care

se pstrau numai bogate ornamente de fir i petre scumpe.

La capul scheletului era o coroan de aur masiv în forma

unei cununi cu coluri în sus, i ^semnat cu petre scumpe.

D'a stânga sicriului erâ scheletul calului, pe care se g-
sir ornamente de ea, toate de aur masiv. D. colonel Gu-

ri, carele a dobândit tiinele acestea, cercetând pe la 1866,

chiar pe descoperitorii primitivi, atunci tare îmbtrânii, adic

pe moneagul Ion al Pachiii i pe d. lordache lamandi din

Botoani, d. Guri, zicem, crede c d. colonel Pisoki a ps-
trat pân acum dou catarame de aur dela ea. D'a dreapta

sicriului se vedea o tabl de aur masiv, pe care erâ aezat

un obiect, ce s'a risipit în cenue la contactul manilor. Mai

în fundul boitei înc s'a aflat un vas mare de argint aurit

ca de dou vedre, ornat cu felurite pietre (?) i figuri, având

pe capac un chip de om clare, iar la toarte doui cai srind

ctre gura vasului. Lâng acel vas era i o tav cu mai

multe pahare de aur, din care d. lordache lamandi a avut

pân în anii din urm dou, pe care apoi doamna sa le-a



RMIELE ANTICE DIX JUDEUL DOROHOI Voi

stricat, spre a le preface în alte obiecte. Tot în acea bolt

s'au mai gsit i alte mruniuri.

In relaiunea profesorului G. Sulescu, cptat de a doua

mân dela rposatul lancu Fotea, i împodobit cu înfocata

ima^inaiune i cu limba pompoas a btrânului profesor,

\ asul cel mare de argint cu pietre scumpe (?) i cu figuri de

oameni i de fiare, se prezint sub numele de sicriu în form
semi-oval, sau «urn funerarie i sarcofag cu oare-care in-

< scripiuni, în ce limb nu se tie»; apoi el este aezat pe

un postament de metal preios. La capul lui, zice c s'ar fi

aflat «un trofeu, ca un candelabru, iar de argint, cu felu-

'^rite relievuri înaurite ca i sarcofagul, de care era aninat

-armtura mortului; i anume un arc, o cucur cu sgete,

<o pal (spad), un sceptru sau grap (clava-buzdugan), un

^'Scut, un corn buciumtor, toate de argint decorate cu po-

•leituri i pietre preioase; iar d'asupra trofeului st un coif

<*manin aurit, cu o coroan de aur 'împrejur. Tot acolo s'ar

* fi aflat o tabl purtând o cloc cu puii ei, i acestea tonte

'de argint înaurite i îngemate cu pietre preioase. Apoi»,

mai adaog tot Sulescu în neîneleasa-i limb, «în argela

t

«bolii erau dou evi de argint ca nite rsufltori scoase

•«afar, iar în lunlru «sarcofagului s'a aflat un schelet manin,

pînvscut în veminte de seric (mtase), decorate cu sereade

6«de argint i aur i îngemate cu pietre preioase».

Nu este greu a vedea c din aceste dou relaiuni, cea

mai veridic i mai real este a colonelului Guri. Ins nici

din aceea nu putem afla pozitiv soarta tuturor obiectelor

descoperite la Conteti, cci pare a nu i le fi împrit de

îndat fraii lamandeti, de oarece chiar din cauza neînelc-

L^erii ce s'a iscat atunci între dânii, obiectele aflate nu au

putut rmânea toate tinuite. Ajungând faptul la auzul is-

pravnicului, care era pe atunci un d. Vârnav, acesta se duse

la faa locului împreun cu un ofier rusesc, adjutant al Co-

mandantului general al otirilor de ocupaiune, admirabil

Ciceagof; ei obinur, dup cum se crede, dela loni la-

mandi, (carele apoi a trecut in Basarabia, unde i s'au i dat
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moii), trei din principalele obiecte descoperite în bolta de

pe coasta Podrigi. Acestea înc i pân azi se afl pstrate

în Muzeul Ermitagiului. Ele sunt cele urmtoare :

1. O tav rotund de argint de 0'",56 diametru, care aflân-

du-se foarte stricat în mai multe locuri, s'a btut în inte

pe o plac rotund de argint de aceeai mrime. In centrul,

tvii este o rozet de fine arabescuri în octogone, rotocoale

i romboide, formate din ramuri înfoiate ; acestea sunt toate

lucrate cu dalta i formeaz un cerc de 0°^,165 în diametru.

Suprafaa tvii este neted, dar spturile de pe buza-i îm-

prejmuitoare, care buz este teit i nu are mai mult decât

o lrgime de 0"\075, se împart în ease scene de vântoare

diferit grupate i desprite între ele prin ease mici meda-

lioane, reprezentând fiecare un cap de brbat tânr. In acele

scene, din care unele se reproduc de câte dou ori, se vd
sau Centauri armai cu brazi sau ostai clri i pedetrî

purtând spade i scuturi i combtând cu fiare slbatice, sau

în fine animale domestice trind în pace sau în lupt cu

patrupede mai mult sau mai puin feroase. Chipurile sunt

toate foarte mici i, fr de a socoti lacuna lsat de o frân-

tur a vasului, numrul figurelor nu este mai puin de vre-o

cincizeci oameni, centauri, lei, uri, leoparzi, mistrei, cerbi,

cai, boi, capre, iepuri i altele, cu care se amestec un mare

numr de copaci. Este o decoraiune cinegetic cum se obici-

nuiau foarte mult pe timpul imperiului mijlociu al Romanilor,

adic prin secolii învecinai cu naterea cretinismului. Ca-

racterul i practicele artistice nu desmint o asemenea atribu-

iune cronologic. Acest obiect, care este neaprat una din

cele trei tvi, menionate în descrierea colonelului Guri,

poart în coleciunile Ermitagiului No. 413; el pân acum

n'a fost înc reprodus nici în desemn, nici în fotografie, dar

noi îl vom face s figureze printr'o reproducere foarte exact,

în marea noastr scriere francez asupra Tesaurulul dela

Petroasa. Este curios de observat c diametrul tavei de ar-

gint dela Conteti este identic cu acela al tvei de aur dela

Petroasa.
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2. Un vas de argint în forma unei mici galete, unui hâr-

dia sau unei cldârue cu toart mobil, pe suprafaa creia

se vd figurate în relief trei scene erotice din mitologia greac

reproduse cu fine i graie; aceste sunt: Hilas favoritul lui

Hercul. furat de nimfele de pe râul Ascanios ; Dafne surprins

scldându-se de Apolon însoit de Amor, ce sboar cu o facl

în mân; în fine Leda în picioare srutat de lebda ce as-

cunde pe zeul Joe, i pe care o susine un mic Amor.

Pe buza i la poala vasului este un ornament de frunze i

de flori ; toarta mobil este spat cu un ir de boabe. Pe

fundul cldruii se vd nite litere nedescifrate, însemnate

cu puncturi (au pointillc ^). Acest vas are o înlime de 5^4

ij Aceast inscripiune compus de apte semne foarte puin regulate,

cu greu sar putea socoti a fi scris in una din limbile clasice (elen sau

latin). Mai multe ea se pare a se apropia i prin forma unor litere i
prin neregularitatea lor. de inscripiunile uurel sgâriate pe fundul vaselor

de aur de stil bizantino-barbar. care sau descoperit la 1799 in inutul

Torontalul din Banatul Timioarei i care se pstreaz în Cabinetul de

Antichiti din Viena (losef Arneth, Gold-und Silber Monumente, 1850).

Profesorul Franz Dietrich din Marburg {Germania, herausgegeben von

Pfeifer. 1866 p. 177 et sq) declar c acele inscripiuni bnene sunt

formate din rune gotice, precum i acelea de pe veriga cea mare de aur

de la Petroasa, din muzeul nostru. Admiând, c i pe gleata dela Con-

cesii, Goii din Dacia au înepat cu acul literele de pe fund, oare con-

in ele destinaiunea acestui object, sau numele ultimului su posesor?

Abia cutez din parte-mi a citi intr'acea inscripiune aa de întunecat

cuvântul foarte indoelnic sau numele propriu ibr ? os, scris cu rune go-

tice sau antice litere germanice. Radicala iber, care exist în dialectul

anglo-saxonic cu înelesul de victim, sacrificiu, ofrand zeilor, a fost

atribuit i anticei limbe gothice de ctre mai muli filologi germani (l.

Ghmm Deutsche Mythologie, 3-a ediiune, p. .'}5
: Ktmueler. Halls, Alg.

literat. Zeitung. IR'Jo No. 224) cari au citit (ibr i nu aibr, cuvântul

prin carele, in Evangelia lui Matelu (V .'32) tradus de Ulfilas este expri-

mat in gotic zicerea elen «$w(>ov, dar: gav oOv ;r(ito'fS(y£ig x6 Swfvov

'300 'zit\ zrj <$o{j.'a'3r/if»'.ov... labai nu bairals aibr (sau ibr) she in du

hunsbastada...»). L. Diefenbach in dicionarul su comparativ al limbelor

gotice, urmând lui Grimm. altur aceast radical de cuvintele germane

zijer.gezijer, ungezifer, care incemneaz animale, vieuitoare, l de zauber^

crmecâtor.
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veroce (O m., 231) i o greutate de 9 funzi (3 k. 691). In mu-
zeul Ermitagiului poart No. 431. A fost publicat de Raoul

Rochette, Choix de peintares de Pompei p. 199; de Koehne

în Memoires de la Societe Archeologique de St. Petersbourg

t. I, pi. I, i în fine în Antiqaites da Bosphore Cimmerlen, con-

servees au Musee imperial d'Ermitage (de Gille), St. Peters-

bourg, 1854, pi. XXXIX. Este poate obiectul cel mai fin lucrat

din cele trei care s'au pstrat din tezaurul dela Conceti. Ceea

ce ne mir totui este c nici relaiunea colonelului Guri,
nici aceea mai pompoas i mai amplificat a Sulescului, nu face

meniune despre forma acestui vas, în care cat, de voie de

de nevoie, s recunoatem una din tahlalele sau unul din

paharele de argint poleit despre care vorbesc târziii notri

raportori. In orice caz ni se pare c nu va fi lipsit de in-

teres amintirea despre un vas aproape identic, prin forma, ma-

teria i dimensiunile sale, care s'a descoperit, împreun cu

alte obiecte romane, la 1814, în comuna Cuciurul-Mare din Bu-

covina, pe valea Coroviei, afluent al Prutului, care nu este

foarte deprtat de pârâul Podriga. Cldrua sau sitiila bu-

covinean rjeprezint în jurul a trei grupe de câte dou zei-

ti pgâne, desprite sus prin ghirlande i cunune atârnate;

zeii, lucrai într'un stil i mai corect decât personagele mitice

de pe cldrua dela Conceti, sunt pe rând : Mar cu sulia

Metodul de a scrie cu punturi de metaluri, mai cu seam spre a în-

semna numele fabricantului i ctimea metalului, a fost întrebuinat i

de Greci; ea s'a întins i la popoarele scitice, cci într'un mormânt aflat

în apropierea râului Donul, la iurta (ctunul) Migulinskaia, s'a gsit un

fel de cnuie rotund, sau nstrap, de un stil cu totul barbar, pe care

numele foarte straniu al meterului: S-^^av o zoorapouXa? sttoUi (Siva»

Kutarula a fcut) i greutatea metalului XP MN (aur 48j sunt scrise au

pointille cu litere greceti.

S"ar putea foarte bine îns ca semnele de pe fundul cldruei dela

Conceti, s fie literile unei scrisori barbare, osebit cu totul de a Go-

ilor, precum sunt poate i cele de pe vasele de aur bnene, pe care

d-1 Dietrich voiete s le atribuie Goilor sau Gepizilor, i care totui

par a conveni i mai bine unor poporaiuni slavice sau turanice, ca

lazigii i alii.
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i pavza, i Venus în largi veminte frigiane, inând mrul
în mân; Ercul cu pelea de leu, proptindu-se în bât, i Mi-

nerva al crui cap lipsete, dar care e armat cu o îndoit

secure ; Diana, la care este trupul trunchiat, ca i capul cânelui

ei, i Apolon rzimat pe un altar, cu lebda la picioare, în-

rinzând o ramur de dafin d'asupra unui tripod. Cunune de

laur încing, sus i jos, marginea galetei
;
pe fundul ei se vd

cinci tampile ale fiscului bizantin care dovedesc c acest obiect

a venit în Dacia în secolii târzii, în orice caz nu mai înainte

de al Vll-lea secol cretin. Sitiila bucovinean dela Cuciurul-

mare, preche, s'ar putea zice, a sitidel dorohoiene dela Con-

ceti, se afl azi în Cabinetul imperial de antice din Viena;

ea este reprodus i descris în operile urmtoare : I. Arneth

Die antiken Gold-iind Silber-Monumente des K. K, Miinz-

und-Antiken-Cabinettes in^ Wien. \H50, p. 78, n. 90, taf. S.

Vil
;
i Dr. E. von Sachen und Dr. Fr. Kener, Die Samlungen

des K. K. Munz und Antiken Cabinettes, 1886, p. 337 i 83.

Astfel, aceste dou interesante unelte de orfaurrie antic,

aflate amândou pe pmânturi româneti i în localitji foarte

apropiate una de alta, au ajuns a împodobi muzeele din ca-

pitalele Rusiei i Austriei. Nu este un fapt fr de interes de

a constata existena, pe aceeai vale a Prutului de sus, a acestor

dou obiecte romane aa de asemnate, fcând parte fiecare

din mobilierul unei catacombe funerare. Hârdiae de metal

mai prost sau chiar i de lemn cu cercuri, cu mânere, cu ca-

pace i cu ornamente exterioare de fer ori de bronz, s'au

aflat într'un mare numr de morminte ale Barbarilor de se-

minie gotic, prin toate rile unde ei au petrecut pe timpul

marilor invasiuni.

3. Al treilea vas, i cel mai mare, în form de urn sau

de hydrie, este i el de argint nurit i se afl descris, mai

bine decât oricare alt obiect al comoarei, în ambele relaiuiii

menionate; el este nalt de 10 veroace (Om., 440) i greu

de 12 funzi (4 k,f)08). Acest splendid ornament al coleciunii

de antichiti de argint ale Ermitagiului poart acolo No. 373.

Lucrarea rclievurilor, dei foarte fin în amnunimi, este îns
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mai pujin corect, ca desemn, decât a vasului precedent;

totui amândou dovedesc o decaden în arta greco-român

i se par a nu fi mai vechi decât din al Il-lea secol dup
Christos. Vasul se poate împri în trei poriuni : gâtul sau

capacul cu toartele, cari sunt rezimate jos pe umerii vasului,

pântecele i scaunul cu fundul lui rotunjit.

In partea superioar, care este cea mai îngust, nu se mai

vede omul clare care, dup descrierea d-lui colonel Guri,
orna capacul; a rmas un simplu trunchiu cu solzi, un fel

de copaciu de palmi, care ese din gâtul vasului.

De fiecare parte, un Centaur purtând ue umr o oal, îi

reazim picioarele de dinainte pe buza gurei^). Umrul va-

sului, pe care stau picioarele de din drt, represint în re-

liev o vântoare de fiare slbatice; ea se afl mai mult sau

mai puin descris în relaiunea lui Sulescu; de-oparte doi

vântori în costum antic i trei câni gonesc un porc mistre

;

de cealalt, ali doi vântori, din care unul cu glug, cucul-

lus, pe cap, tind lauri unui cerb i unei ciute. Pe pântecele

vasului se vede, printre brazi sau ciparii, o btlie între patru

Amazoane, din care trei sunt înclecate pe armsari cu bo-

gate podoabe, i poart satâre, bipenne, în mâni, i între patru

ostai greci cu coifuri, cu hlamide i armai cu pale i cu

sulie. Pe fund, sau împrejurul scaunului rotund, care e ornat

cu perle, sunt trei Nereide ezând pe montrii marini, adic

un ap, o panter i un cal, toi cu coade de balaur ; nimfele

in în mâni vluri umflate de vânt. Koehne, în Memoires de

la Societe Archeologiqiie de St. Petersburg, t. I. pi. II. a pu-

blicat o parte din aceste reliefuri; în marele op asupra An-

1) Vom observa aci c în Cabinetul de Antice din Viena se afl un

foarte frumos corp trunchiat de^ Centaur, de aur poleit, care pare ase-

meni a fi format toarta unui vas. Acest fragment a fost cumprat la 1825

§i se vede c este mai unica remi scpat dintr'o faimoas descope-

rire de vase antice ce s'au gsit la 1811 în Falerii din Italia, i care toate

au fost topite. înc din timpurile celor mai meteri argintari ai Eladei,

Centaurii erau foarte mult întrebuinai pentru ornamentarea vasurilor

de but i de turnat buturile. Vezi in Pliniu btrînul, Histor, Natur. Lib.

XXXIII i Jos. Arneth, Gold und Silber-Monumente.
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tichitilor Bosforului Cimmerlc, tab. XL—XLII, ele sunt re-

produse cu de-amruntul.

Aceste trei vase înc existente din tesaurul dela Conceti,

in care, precum am zis, se recunoate lucrarea greco-român,

presint mult analogie cu bucile de orfurrie ce s'au gsit

în mormintele greco-scythice din Crimea i din Rusia meri-

dional. Existena boitei dela Conceti i a celorlalte obiecte

de aur, giuvaieruri i vase, precum i sicriul de lemn orna-

mentat, stofele decorate cu poleituri, coroana cu petre scumpe,

scheletul calului cu podoabe de aur, în fine chiar i scenele

lucrate în baso-relief pe vase, toate acestea îi au semenele

lor în bogatele morminte descoperite pe malurile septentrio-

nale ale Mrii-Negre i mai cu seam în movila Kul-Oba dela

Kerci, în kurhanul (gorganul) Certamlâk de lâng târgul Ni-

copol pe Nipru, i în tesaurul aflat acum vre-o dou-zeci i

doi de ani la Hohlaci, lâng Novo-Cercask, în ara Cazacilor

de Don. (Vezi Antiquit. du Bosphore Clmmerlen, t. I. intro-

duction ; un articol tiprit în limba rus de d. Zabelin în

Drevnosti, publicaiune a Societii archeolggice din Moscva,

t. L p. 71 ; Comptes-rendus de la Commission Imperiale

dArcheologie de St, Petersbourg pour l'annee 1864).

Toate aceste comori funerarii, în care metalurile preioase

i petrele scumpe abundau, au înfiat un curios amestec

de obiecte datorite celei mai fine arte greco-romano, cu bo-

gate podoabe i unelte de un us i de un stil sau barbare,

sau orientale, crora, în lips de i«i termen mai bine apro-

piat, li s'a zis scitice. O însoire, cam analog cu aceea, se

recunoate i în splendidele remie ale tesaurului dela Pe-

troasa, care împodobesc muzeul nostru naional din Bucu-

reti. Totul m face dar a crede c, dei n'am putut vedea

decât o tav i dou vase de o lucrare greco-român, din

cele ce erau în bolta dela Conteti, îns celelalte obiecte ce

s'au aflat într'însa i mai ales cataramele i ornamentele de

aur masiv, poate s se fi resimit de oarecare influene în

stil. în forme i In subiectele figurate, influene cari sunt strine

artei pure eienice i care -sau întâlnit pân acum în toate
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sumptoasele morminte din rile, odinioar barbare, ce stau

situate la nord-vestul Europei i în câmpiele Asiei nordice i
apusene. Despre bogatele morminte ce popoarele antice din

acele pri ale continentului nostru consacrau i edificau re-

gilor i efilor lor, ne vorbesc muli din scriitorii vechi. Erodot

cel d'întâiu, care povestete atâtea minuni despre abundena
de aur de care se bucurau Gherii, Arimaspii i Sciii, ne arat

(lib. IV, 71) cum, la moartea regilor acestora, li se fcea o

groap, în care se depuneau, cu trupul mortului, acela al

soiei sale favorite, ale servitorilor i al calului su, precum

i tot felul de ornamente i de vase de aur; apoi d'asupra

groapei poporul ridica o movil. Aceste uzuri ne sunt amin-

tite înc de Luci_an (IJsfvi ttsv^ooc 14), de Serviu Commentani
in Virgilii Aeneid. V, 95) i de aiii.

Raportându-ne acum asupra mormântului dela Conteti,,

vom gsi i într'însul mai mult de un fapt care poate servi

de prob la cele înaintate de autorii sus citai; s nu uitm
• iar, când auzim vorbindu-se despre splendoarea obiectelor

ce coninea acea bolt funerarie, cum c Erodot (lib. IV, 100

i 104) ne spune c Agatirii, cari locuiau pe marginea Sci-

iei despre Istru, erau oamenii cei mai desftai i cei mai

iubitori de podoabe de aur.

Trebue constatat îns c i popoarele mai puin avute din

Europa occidental, au meninut obiceiul, contractat poate de

dânsele mai înainte de emigraiunea lor din Asia, de a se

înmormânta cu armele, cu podoabele, cu sclavii i cu caii lor.

Multe morminte din timpii barbari i chiar din primii secoli

ai cretinismului, în Frana, Germania i în rile scandinave,

ne-au dovedit, la deschiderea lor, persistena acestui uz la

popoarele de gint teutonic, pân i în timpii regilor Mero-

vingiani. Din aceste fapte pot nate îndoieli temeinice asupra

naionalitii avutului rposat, cruia fu consacrat bolta fu-

nerarie dela Conteti. Cât despre epoca la care ea aparine^

stilul vaselor ce se pstreaz în St. Petersburg ne-ar da in-

dicaiunea mai mult decât probabil, c mormântul ar fi cam

din al Il-lea sau al IlI-lea secoli ai imperiului roman.
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Timpul nu mi-a permis a cerceta dac nu cumva în arhi-

vele muzeului imperial din St. Petersburg, s'ar putea dobândi

vre-o tiin despre soarta celorlalte obiecte aflate în mor-

mântul nostru dela Conteti; dar este greu a crede c se vor

mai putea afla vre-odat, cel puin unele din acele obiecte.

Pare învederat numai c o poriune, cel puin egal cu aceea

ce reprezint cele trei vase duse în Rusia, au trebuit s for-

meze coroana de aur, podoabele i cusuturile de pe veminte

i de pe hamutul calului, în fine a treia tabl i paharle

care, dup toate aparenele, au rmas tinuite de rposatul

lordake lamandi; cele mai multe din ele au trebuit s fie to-

pite, altele poate împrite, ca bunoar cataramele ce se zic

a fi în posesiunea d-lui colonel Pisoki. Dar un fapt foarte

curios, dac nu cumva ar fi provenit numai dintr'o eroare

sau o confuziune, este cel urmtor.

Mi se va permite a-1 raporta aici, cu puine îndreptri, pre-

cum l-am consemnat într'una din leciunile cursului de Istorie

a Arheologiei ce am publicat la 1877 ^)

:

*De pre unicele rmie cunoscute ale mormântului dela

Conteti, eu nu-1 puteam crede de alt origin decât roman
-au eleno-scitic, precum sunt alte atâtea bogate morminte

descoperite în movilele sau kurganele Rusiei meridionale.

*Dar se poate s m fi i înelat. Vasele din Ermitagiu

-unt negreit romane or grece: îns, ele luate fiind poate ca

prad de rsboiu, au putut face parte, în bolta dela Conetii

din podoabele unui mormânt mongolic sau ttresc din al

Xlll-lea secol. i iat cum ar fi fost aceasta.

«Rposatul vornic Alexandru Sturdza Micluanul, printele

nvatului nostru numismat d-l Dimitrie Sturdza, a pstrat

cu indicatiune c provine din vestitul mormânt dela Conteti,

h Volumul acela, care nu va fi retiprit d'ocamdat în prezenta cuie-

ere de Scrieri literare i istorice ale d-lui A. I. Odobcscii poart titlul

:

'Mrs de Archeologie. Istoria Archeologiei, Studiu introductiv la aceast

[tiinâ: Prelegeri inute la Facultatea de litere din Bucureti. I. Anti-

itatea. Renaterea. Bucureti, (Ilbr. Socec i Comp.) 1877, 1 voi. In 8«.

le 766 pag. Vezi Leciunea XII, p. 567—572.

a:. I. Oflobe«cn.- Voi. III- 10
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O mic foij lungreaj de hârtie de bumbac (10m,20 lungime,

Om,7 nlime), vpsit negru i scris pe patru rânduri cu li-

tere albe. Examinând aceste litere la Academia Român unde

d-1 Sturdza a depus acea curiozitate, m'am putut încredina

c sunt caractere curat tibetane, de cele care aduc foarte

mult cu literile devanagari, scrisoarea clasic a literaturei

sanscrite.

«Cu ajutorul publica^iunilor lui Schmidt din Memoriile Aca-

demiei de tiine dela St. Petersbiirg (anul 1840, voi. IV,

p. 126), am putut regsi textul de pe foia d-lui Sturdza, chiar

în capul unui tractat liturgic al religiunii budiste, scris în limba

tibetan.

«Se tie c legea quasi-monoteist a lui Buda, care a fost

în India, ctre bramanism, ceea ce cretinismul a fost, în oc-

cident, ctre legea lui Moise, s'a rspândit preste mai toat

Asia, începând de acum vre-o dou mii de ani. Dela al Vll-lea

secol încoace, ea îi are centrul ei oficial în Tibet, unde ma-

rele pontifice budist, Dalai-lama, ocup o pozi|iune cam ana-

loag cu a Papei din Roma. Crile Buditilor. compuse mai

întâi în limba sanscrit, au fost traduse în cea tibetan i
scrise cu nite litere imitate, precum am spus, dup cele de-

vanagari. Popoarele nordului asiatic, care par a fi trit fr
de a urma o anume religiune, pân în timpul când Gengis-

kan le-a întrunit spre a constitui cu ele groaznica putere

a imperiului Mongol, au adoptat succesiv credinele budiste,

pe care Kabilai-kan, protectorul lui Marco-Polo, le-a decre-

tat ca religiune de Stat, aducând din Tibet preoi sau lamai

pentru instruirea poporului i cu dânii împreun, crile li-

turgice tibetane, din care parte, mai apoi, s'au tradus i în

limba mongol. Tibetan îns, rmase mult timp ca limb
consacrat a cultului budist la Mongoli, precum e cea latin

la Catolici i elena Ia Grecii moderni.

«Nu e locul de a ne întinde aci asupra doctrinelor meta-

fizice ale religiunii lui Buda, care reduce tiina suprem la

o anihilare complet a individului i la o întreag absorbire

a sa în marea divinitate a Universului
;
pentru explicarea tex-
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tului nostru, îns, vom spune numai c aceast doctrin, nu-

mit pe sanscrit Pragina-Paramita, adic complexul cuno-

tinelor i practicelor religioase ce conduc la perfeciunea absolut

i constitue pre omul ajuns mai presus de toat tiina, se co-

prinde în cuvântul sanscrit Kam«, ce însemneaz «mijlocul de

a ajunge». In imensa literatur liturgic a Buditilor exist

trei feluri de Vama: cea mic, cea mijlocie i cea mare, nu-

mit Mahayama. întreaga doctrin budist, zis Pragina-Pa-

ramita, e pe deplin coprins numai înt'aceasta din urm, care

i este adevrata sfânt Scriptur a acelei religiuni. Dar acea

carte multipl se compune ea însi dintr'un foarte mare nu-

mr de foarte voluminoase siitra sau tractate metafizice spe-

ciale; cea mai de cpetenie dintre siitralele Muhayamei e scris

tocmai în una sut de mii de sloka, sau versuri gemene, dup
cum se obicinuesc în poetica indian ; ea se numete, în limba

tibetan lum ; dintr'însa s'au fcut dou prescurtri, una de

25.ÎX)0 de sloka, i cealalt de 8.000. Dar, spre a scurt i
a. se feri de aa de multe i lungi desvoltri abstracte, pe

care nu ie poate preui obtea credincioilor, s'a fcut un re-

zumat al doctrinei Pragina-Paramita, într'un fel de breviar sau

ceaslov, un fel de mic lum sau lum-ciung, carele poart în

Tibet i numirea semnificativ de Dorge-Ciodpa, adic «t-

ietorul de diamante», prin care se caracteriza i preul i di-

ficultatea învturilor i practicelor, atât sufleteti cât i tru-

peti, ce se dobândesc din studiul acelei mult venerate cri.

«Titlul amnunit, în limba sanscrit, cu traduciunea sa în

rea tibetan i cu invocaiunea iniial a acestui mic tractat

liturgic, compun chiar inscripiunea fioarei noastre, al c-
rui îneles se reduce cam Ia frazele urmtoare :

\ eneratul tractat liturgic din care se înva doctrina biruitorului desâ-

v.irjit sau a tietorului de diamante, care a ajuns mal presus de tiina

Mjprcmâ. înal cu respect rugciunile mele ctre toate manifestalunile

lui Buda l ctre toi sfinii buditi.

«Dac acqst document, ce se zice a fi dela Conteti, nu

ne-ar spune decât ce este scris pe dânsul, apoi importana
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lui ar fi minim; dar mai mult decât coprinsul su, ar fi

important acea provenien cu totul extraordinar.

«Cronicele secolului de mijloc vorbesc cu groaz despre

nvlirea ordielor ttreti, conduse de Batii-kan, cpetenia

Mongolilor din Kapciak, în Rusia, în Polonia, în Ungaria i
în rile noastre, la anul 1240. Pustiirile lor, în timp de doi

ani, au ameninat Europa întreag, când deodat ordiele s'au

tras înapoi, mrginindu-se în prile cucerite ale Rusiei. Iat

ce aflm despre trecerea lor pe la noi, în analele scrise per-

sienete, la anul 702 al Egirei (1302 dup Chr.), pentru sul-

tanul Mahmud-Gazan-Kan, de medicul din Hamadan Fazel-

Ullah-Raid, carele a consultat toate cronicele mongolice,

redactate de învaii chinezi, indieni, uiguri, kipciaki i alii.

«La viaa împratului mongol Ogotai, gsim într'un capi-

tol întitulat «despre principii din Det-Kipciak sau din câm-

piile Rusiei», cele urmtoare, în care descoperim lesne, sub

alterrile pronunciaiunii orientale, numiri geografice i etnice

din prile româneti : •

Pe la mijlocul primâverei (anul 1240j, principele Bâtei, cu fraii si,

i principii Cadan, Buri i Bugiek, (dup ce cucerise ara celor trei fii

ai lui Vladimir), trecur munii spre a intra în ara Bularilor (Bulgari-

lor?) i a Baghirzilor (Scuilor?). Orda, carele înainta pe dreapta, tre-

când în ara Ilautului (Oltului), vzu venind în contra-i pe Bezerenban

(banul Basarab) cu ostile sale ; acesta fu biruit. Cadan i Buri, cari

se îndreptase împotriva Sasanilor (Saxonilor-Sailor), îi învinse în trei

btlii. Bugiek strbtu munii acestei ri ca s intre în Kara-Ulag (ara

Româneasc), sdrobi popoarele Ulag (Vlahii, Românii), trecîi munii Babak-

berk (?) i intr în ara lui Micislav (?), unde birui pe inamicul care-I

atepta. Aa dar, principii, umblând deodat pe cinci ci diferite, co-

prinser toat ara Baghirzilor, a Maghiarilor i a Sasanilor, al cror

rege Kelor (Kiraly, pe ungurete rege) o lu la fug. Apoi ei petrecurâ

vara pe malurile Tisei i ale Tunhei (Dunrii).

«Nu este imposibil ca, pe când se întâmplau aceste repezi

i spimânttoare cuceriri, vreo cpetenie mongol s fi murit

pe malul Prutului, i, cu toate c cronicele locale spun

c Ttarii de atunci îi strmutar la întoarcere morii în i-

nuturile lor asiatice, apoi tot ce s'ar putea admite e c, în
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coasta deia Coii|e^ti, a fost înmormântat dup uzurile tra-

diionale ale popoarelor scite i ale budismului, kaganul sau

mârzacul cruia se va fi pus în bolta-i funerar, calul cu ha-

inutul su, armele i podoabele-i cele preioase, vasele adu-

nate de dânsul ca prad, i în fine sentene i texturi litur-

L(ice, scrise în limba religiunii cu litere albe pe fâii de hârtie

negrit, precum s'au mai gsit i altele, pe la 1721, în ara

Kalmucilor, i cum sunt înc cele dovedite, la popoarele

Asiei nordice i centrale, de ctre învatul Pallas i de ctre

mai muli exploratori moderni».

Aceasta ar fi o ipotez admisibil când am putea rmâ-
nea cu desvârire încredinai c, în calificarea hârtioarei

cptat de rposatul mare-vornic Sturdza, nu s'ar fi stre-

curat vreo eroare sau o confuziune, care s amestice un do-

cument cu totul medieval sau poate i modern, într'un mor-

mânt antic ale crui rmie netgduite poart un caracter

cu totul deosebit. Niciuna din relaiunile folosite de noi,

pentru descrierea descoperirii dela Conteti, nu pomenete
despre scrisori ce s'ar fi aflat într'însa, i, dac profesorul

Sulescu spune la un loc c vasul cel mare, pe care el îl

poreclete «sarcofag», avea pe dânsul «oarecari inscripiuni,

in ce limb nu se tie», este netgduit c acest fapt se re-

poart la caracterele, într'adevr neexplicabile, cari se vd
împunse cu acul pe fundul vasului al doilea, adic acelei

mitule sau cldrue, pe care suntem silii s o recunoatem,

in relaiunea mai explicit a colonelului Guri, ca una din

cele trei tablale de argint aurit, despre care acesta face men-

iune. Cu greu ne vine a crede c a existat în bolta dela

Conteti o amestictur aa de curioas cum ar fi, bunoar,
alturarea unor podoabe de corp i de clrit fabricate cu

aur, dup stilul cu totul barbar al orfurriei mongole sau

turanice, din care se gsesc aa multe i bogate specimene

in movilele Siberiei, acestea, zicem alturate cu cele trei vase

furite cu argint aurit de pre modele cu totul greco-romane.

Apoi cum^s'a fcut ca numai acestea s se fi pstrat dintre

toate obiectele acolo aflate? Este oare de presupus c <»fi-
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erul delegat de admiralul Ciceagof, s fi ales pentru Muzeul

Imperial numai ceeace era de stil clasic, ca singurele obiecte

demne de a figura într'o adevrat coleciune de antichiti?

Sau fost-au numai aceste obiecte în posesiunea aceluia dintre

fraii lamandi, carele s'a înduplecat a le ceda autoritii, pe

când cellalt a inut tinuite vasele i podoabele ce avea în

mâini? Acestea au trebuit s fie: coroana i giuvaierurile de

pe schelet, -ornamentele hamutului de cal, in fine una din

tablele rotunde i câteva pahare. Cât despre trofeul cu ar-

matur, evile rsufltoare i cloca cu puii, acestea învederat

n'au avut vreodinioar fiin decât în închipuirile fantasti-

cului anticar G. Seulescu. Dar i chiar de ar fi fost, ele nu

ne repoart câtui de puin mintea spre antichiti asiatice.

Cltind aceste felurite prepusuri, la care a dat natere în-

semnarea, poate eronat, de pe fâioara d-lui D. Sturdza,

ne oprim mai de preferin la idea c mormântul dela Con-

teti va fi fost, poate nu cu totul contimporan al fabricrii

vaselor greco-romane ce s'au gsit într'însul, dar cel puin

nu aa deprtat de acea epoc, încât s fim nevoii a în-

chipui o ciudat însoire, o amestecare pân acum pomenit
a dou graduri de cultur, aa de tare desprite unul de

altul i prin timpi, i chiar prin natura popoarelor la care,

într'aceast unic împrejurare, le-am gsit întrunite.

Este mult mai firesc lucru i mai obinuit de a afla rm-
ie grece i romane în mormintele acelor Barbari cari au

jfuit imperiul bizantin prin cei dintâi secoli ai erei cretine.

Lor ne simim mai aplecai a le atribui Mormântul criesc

de pe coasta Podrigi, pe care i-1 pot disputa, graie con-

cursului de presupuneri i de analogii semnalate de noi pân
aci, sau anticele poporaiuni eleno-scitice ale Daciei despre

nord, sau urmaii probabili ai acestora, legionarii i colonii

Romani, cari se vor fi întins prin muni pân dincolo de Bu-

covina, sau Goii, cari, la un moment, i-au rslit împ-
ria dela Caucas pân la Tisa, sau în fine, ca o singularitate

ne mai auzit. Mongolii buditi din al XIII lea secol al erei

cretine. In favoarea acestora d oare-care bnueli numai în-
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doelnica fioar de hârtie tibetan
;
pe când, din contra, în

sprijinul fiecruia din celelalte trei popoare ale antichitii se

rostesc limpede i curat cele trei splendide vase de argint

existente, bine chezuite, cât despre a lor proveninf, purtând

în sine caracterele lmurite ale artei greco-romane din prima

treapt a scptrii ei, i dovedind prin urmare c sunt mai

mult sau mai puin contimporane cu fie-care din acei vechi

locuitori succesivi ai malurilor Prutului, din inuturile nordice

ale Moldovei i ale Bucovinei.

De ce oare, mai- ales, n'am crede c acela popor euro-

pean, carele pân în timpii medievali ai imperiului bizantin,

a practicat pretutindeni obiceiele funerarii ale Barbarilor a-

siatici, ar fi lsat în morminte de ale lor, atât în Conteti

cât i la Cuciurul-mare, bogate veminte, podoabe i vase?

Intre acestea din urm ar fi s se socoteasc i cldruele
sau hârdiaele de argint, sitiiloe cu subiecte mitologice, c-
ptate, rpite sau motenite dela Romani ; ca metal i ca

art, ele sânt negreit nepotrivite la pre, dar ca form sânt

tocmai la fel cu alte multe cldrue care s'au gsit alturi

cu schelede, de Goi, de Franci ori Saxoni, astrucai sub

pmânt cu hainele, cu giuvaerele, cu armele i cu uneltele

lor rituale.

De cum-va s'ar mai afla în fiin vre una din podoabele

scoase fr tag din cripta dela Conteti i care s se deo-

sibeasc în mod caracteristic de cele trei frumoase vase ro-

mane, — discus situla i hydria, — din muzeul Ermitagiului,

numai acel nou contigent ar putea s trag cumpna cu trie

în partea unefa din celelalte ipoteze.

111.

Biserice memorabile, cruci, siliti i alte ruine.

Notiele venite dela învtorii steti asupra unor aez-
minte vechi sau ruinate, care sunt sau par mai mult a fi din

timpii voevozilor moldoveni, se afl foarte bogat completate

in descrierea judeului Dorohoi, lucrat de d-1 inginer Fiii-
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pescu-Dubu. Vom extrage dar indicaiuni numeroase din a-

ceast scriere, fr îns de a ne atinge de acele pri dintr'însa,

unde autorul vorbete despre originele mai multor vechi fa-

milii moldoveneti, nici de acelea în care d amnunte asupra

evenimentelor politice petrecute cu siguran sau presupuse

a se fi petrecut în diverse localiti din {inutul Dorohoi. Vom
începe cu plasa în care se afl situat capitala.

Plasa Coula. Dorohoi. — Aci vom semnala ca monu-

mentul cel mai interesant din toate punturile de vedere bi-

serica sfântului Nicolae, cldit de tefan- cel-mare, spre

aducere aminte de btlia ce ei. câtigase asupra Polonilor,

pe câmpii dela loneni i dela Vârful-câmpului, pe malul

iretului. In acea biseric se i vd zugrviji pe prei,

ca ctitori ai ei, marele voevod (asemenea cu portretul din

biserica S-t Nicolae din Iai), soia sa Doamna Mria i fiii

lui, Bogdan, tefan i Petru voevozi. Exteriorul edificiului în

cea mai mare parte are preii netencuii i lucrai cu peatr

cioplit i cu crmizi mari, din care o parte sunt smluite.

El ni se prezent cu dou rânduri superpuse de scobituri

boltite în care se zice a fi fost zugrvite chipuri de sfini

;

dar astzi toat acea decoraiune extern este foarte degra-

dat ; ceea ce a rmas mai aparent consist într'un mare

numr de medalioane de teracot smluit în diferite nuane
care trec dela galbinul cel mai palid, prin galbinul închis,

pân la cafeniu i pân la tonurile cele mai variate ale ver-

delui : przuliu, întunecos i chiar btând în albastru. Fie-

care din aceste medalioane reprezint în relief câte o emb-

lem
;
printre acestea am observat, în coleciunea d-lui Andre

Lecomte du Nouy, carele a desemnat atât exteriorul biseri-

cei cât i o parte din decoraiunile ei, o curioas fear cu

patru picioare, cu ghiare i cu aripe de vultur, cu coad de

balaur, cu semne foarte accentuate de virilitate i cu cap

de om spân, purtând pe cretet o larg coroan. Pare a fi

hierbul unei poporaiuni, unei localiti ori unei familii no-

biliare. Mai toate acele interesante medalioane smluite au

un diametru ca de Om., 16. Biserica se afla odinioar în-
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cins cu casele domneti ale cror temelii de peatr s'au

gsit sub pmânt în jurul ei.

Dimchenii. — Tot referitoare la epoca lui tefan-cel-Mare,

exist tradiiunea c acest Domn a cldit pe lacul cel mare

din apropierea târgului Dorohoiu i care poart numele de

[ezor. o moar al crei venit erâ închinat bisericei Sf. Ni-

colae; apoi se zice iar c, în jos de Iezer, pe moia Dim-
chenii, dânsul a înlat acea ieztur sau zgaz gigantic, înalt

de doui stânjeni i larg de peste 13 stânjeni la buz, care

poart i acum numele de Iazul lui tefan-cel-Mare, i care,

la un singur loc, are o ruptur, prin care trece apa Jijiei.

hisui Iezerul are o legend ce o povestete cu deamruntul

d. Filipescu; în rezumat ea consist în a crede c un schit de

clugrie exista odinioar pe acest loc i c a fost cufundat

in ap, dup cererea a însi maicelor ameninate de vrj-

maii rii. Acolo, zice-se, ele tresc înc, sunând noaptea

clopotele i cântând ale lor rugciuni. Acestea le-ar fi aflat

oarecând un îndrzne boier Condea, carele a izbutit a prinde

în nvod pe tânra, frumoasa i palida stari a schitului

cufundat. Ai zice c e legenda unei Loreley germane. La

Dimcheni se spune iar c au fost biseric i curi domneti

ale lui tefan-cel-Mare, pe care apoi le-a preînoit vestitul

hatman Balica.

Corltenil. — In localitatea ce poart înc numirea de

Vatra-Tarcului, se presupune a fi fost odinioar târgul Fl-
cienii cu biseric sseasc; ceeace se confirm prin ruinele

care se gsesc sub pmânt când locuitorii ar sau sap an-
uri. Pe o culme se vede o platform, unde sunt urmele

unei fortificaiuni de pmânt, în form de trapez i încon-

jurat cu un an adânc de 7.» stânjen, i larg de 270 stân-

jeni, cu râna pus în val pe partea din luntru. Cuprinsul

intern este o suprafa de 53 m. lungime i 40 m. lime,

cu o singur deschiztur spre S. Acest Ioc se numete
Cetatea.

Micluenii. — Se afl un Ioc numit ^^Silitea-vechc
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coasta unei vi muchioase, unde se gsesc câteodat resturi

ce dovedesc urmele unui sat. Numirea lui nu s'a pstrat.

Bretii. — Osebit de movilele despre care a fost mai sus

vorba, în aceast comun, d. Filipescu a constatat punturjle

urmtoare: «Vatra-tabr în pdure, despre care tradiiunea

poporan spune c aici a fost tabra unei otiri în vechime;

Palanca, nu departe de tabr, cu mai multe urme de gropi,

în care s'au pstrat proviziunile pentru otire, i în care s-
tenii îi ascundeau avutul în timpi de nvliri; i Temelilley

resturi de zidrie, în pmânt ale caselor unui Gorovei, carele

pribegind, casele i s'au ars din întâmplare».

In privinja schitului Gorovei, din aceast plas n'avem

nimic alt de zis decât c a fost întemeiat la anul 1742 de

un Ion Gorovei i c el nu conine nimic interesant din

punctul de vedere arheologic.

Prstetii. — «Remarcabile sunt acolo: 1. Temeliile, res-

turi vechi de zidrie, de care spune tradiiunea poporan c
odinioar ar fi fost biseric sseasc, fr s se poat ti

când i cine a fcut-o, nici când i cine a stricat-o; 2. R-
dictura-mare, în pdure, este o movil întins, de asupra

creia sunt nite rmie de fundamente despre care se zice,

în partea locului, c ar fi fost o întritur, dar nimic alt nu

se tie». Aceast ultim indicaiune a d-lui Filipescu, 'i-ar

fi gsit poate un loc mai potrivit în prima parte a notielor

noastre. O alt observaiune de fcut este c ruinele de bi-

seric poart adesea, în regiunea aceasta, numirea de bise-

ric sseasc.

Vculetii. — Pe valea Cobilei, este un loc ce se chiam
Silitea Clugreasc, unde se crede a fi fost un sat mare

i o mnstire; iar pe coasta i pe esul din dreapta Jijiei,

despre Dimcheni i Corlteti, un alt loc poart numirea de

Silitea-Veche, i asemeni se zice c a fost acolo sat mare.

Amândou aceste sate s'ar fi rsipit în rzboaele cu Ttarii.

Plasa Berhometele. — Dârsca. Pe comuna Dârsca, la r-
srit de sat se vede o silite, pe care în vechime a fost un

sat cu acela nume; tot acolo se afl un loc de altar, cu-
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noscut prin dou pietre rotunde, late de patru palme (1 m.,.

11) i groase de o palm (Om. ,27), care stau culcate^).

Vldenîi. — Spre apus de Dârsca, pe poala colnicii despre

Molnia, este ctunul Vldenii, unde i acolo, în spre rsrit

i miazzi de biseric, se afl o silite ca de 40 flci (572,000

m. p.); dup spusa btrânilor a fost în acel loc un sat mare,

unde se cunosc acum ruine de case i gropi de pivnie.

Pârâul Negru. — Asemeni i în aceast comun, spre

apus de ciitunul Vldenii, se cunosc urme de silite veche,

unde se zice c a fost un târg mare cu numele Vldenii,

rsipit de dumani, în timpi de btlii.

Gremetii. — Aci este pe un deal o tabr unde se vd
multe spturi, i în partea locului se pretinde c acolo au

tbrit otirile pe vremea rzboaelor lui tefan-cel-Mare cu

Ungurii.

loneni. — Pe câmpia acestei moii ctre satul Vârful-

Câmpului se afl locul de rzboiu unde tefan-cel-Mare a

btut, la 1492, pe Cazimir regele Poloniei. Dela ctun mai

la vale, se cunoate un vechiu cimitir, de-alungul iretului;

acolo a fost cldit i o biseric, din ale carii temelii s'au

scos piatr i oseminte omeneti. Prin cimitir se gsesc i
lespezi mormântale ale cror inscripiuni sunt acum cu totul

terse.

Vârful-Câmpului. — Tot pe malul iretului, dar ctre

ctunul Dobrovuti, unde se afl i lunca Zamotiei, exist

asemeni un loc ce poart numirea de cimitir vechiu ; când

râul surp malurile, se vd adesea, oase de mori, dar aci

urme de biseric nu se disting.

Spre N. îns este o silite veche.

Rudetii. — Pe pârâul ce trece prin acest ctun este cldit

un vechi pod foarte solid de peatr, care nu ara» nici o inscrip-

• Complectam aci prin oarecare amnunte Interesante, adaose i' l

l ili)t s( u Dubâu, cele ce ani zis ia § I despre movilele din Dârsca

:

^.\U>vilcle Breazului spre N. dela sat, una pe vârful i -alta pe coasta

osticâ a dealului. înalte înc peste II/2 «tAnj.. ambele prbuite la vftrf

c.fiin r-, au fost (i."^' iii»^" i cercetate».
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iune, dar i se zice Podul lui Tutu i se crede c este înte-

meiat chiar de logoftul Ion Tutu, depre care vom avea

îndat a vorbi mai pe larg.

Blineti. — Comuna Zamotia se afl la împreunarea i-

retului cu Molnia ; în ctunul Blineti, care face parte din

aceast comun, spre nord i pe malul deluros al iretului,

se afl o biseric demn de ateniune, sub patronagiul St.

ierarch Niculae; ea e zidit de logoftul loan Tutu pe la

anii 7007 dela facerea lumii, Decemvrie 6 zile, (1498), dup
cum se constat dintr'o inscripiune spat pe o tabl de

peatr, ce st aezat în zidul de-a dreapta bisericei, spre

mieazzi, la o înlime de un stânjen i jumtate (3 m., 35);

aceast inscripiune este în limba slavon i memoreaz despre

tefan Vod, fiiul lui Bogdan Vod; biserica e de form lun-

guiea cu absidele sau fundurile poligonale ; temelia, la o

înlime de un metru dela pmânt, e cldit cu dou rânduri

de pietre cioplite ; în sus, trupul bisericei e fcut cu crmjd
mare i solid, îns unghiurile sunt i ele încheiate cu piatr

cioplit, precum este i brâul de sub streain în jurul bi-

sericei ; tocurile dela ui i ferestre sunt i ele de piatr

cioplit cu nervure sau ciubuce ; ele se încovoaie sus în ar-

curi. Bolta central a bisericei, care este susinut pe arcuri

de piatr, e astzi în parte drâmat, fiind acopermântul cu

totul spart, astfel încât apa ploilor strbate înluntru. Ten-

cuiala a disprut mai pretutindeni pe dinluntru ca i pe

dinafar, lsând îns a se vedea c preii externi, precum i
cei interiori, au fost zugrvii cu chipuri de sfini. Zidul se

vede mai pretutindeni gol, iar la boli se disting nite olane^

dispuse simetric i îngropate cu ipsos în zid
;
pe ale lor fun-

duri smluite se cunoate foarte bine marca Moldovei, adic

zimbrul, steaoa, doui delfini i o femeie. Aceast biseric în

întregul ei, pare a nu fi încercat vreo restauraiune radical,

dei mult timp a fost prsit i supus la vandalismul p-
gânilor, cari au ptruns cu suliele lor chipurile sfinilor. Se

tie numai c, pe la anii 1763, un oarecare boer, jignicerul

Eremia Bahrinescu din Bucovina, devenind prin însurtoare
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proprietar al ctunului Blineti, a reparat acopermântul i
tâmpla (catapeteazma) acestei biserici.

Clopotnia, rezemat pe patru pilatri de piatr cioplit,

d'asupra crora pretele se încovoaie în arc, este i ea zidit

de crmid cu unghiurile de pieatr.

in interiorul bisericei în partea dreapt a pretului ce des-

parte corul de amvon, se vd zugrvii logoftul loan Tutu^)

cu soia sa Margareta i cu fii lor Petracu, loan i Anastasia.

Chipurile sunt acum în rea stare de oarece au fost negreit

udate i terse de ploi. Logoftul Tutu este reprezentat dând

s îngenucheze dinaintea unei mici efigii a bisericei sale.

Celelalte personagii sunt inf iate, în partea opus, în pro-

poriuni mai mici decât dânsul. Aceste chipuri ctitoriceti,

precum i lespezile mormântale din biseric, au fost decopiate

la anul 1882 de d. pictor Bucevski din Cernui pentru Mu-
zul din Bucureti i pentru Academia Român unde se afl

acum depuse acele copii.

) Despre portretul logoftului loan Tâutu, zugrvit pe preii bisertcei

dela Blineti. vorbete d. V. A. Ureche întro nota arheologic din Bu-

letinul Instruciunii publice pe 1865 i 1866, pag. 519, unde îl pune în

comparaiune cu un medalion sculptat, care reprezenta pe ilustrul cro-

nicar, logoftul Miron Costin, i care medalion se afl în Bucovina. D-lui

se exprim precum urmeaz : La biserica Blineti, acum numai nite

ruine în .Moldova, exist, cum se tie, o zugrveal a fresco din secolul

al XV-lea. reprezentând pe logoftul loan Tutu i pe soia sa, ctitorii

acei biserici. Dac amintesc aceast zugrveal este spre a arta c aflm

între portretele lui Tâutu i Miron, unele asemnri extraordinare în cos-

tum i poz, i multe chiar i în fizionomii. In adevr, la ambii aflm

accla superb costum veneian, în acela mod brodat, aa c am fi au-

torizai a conchide câ acest costimi vvi\ CLt-a ir am pulcâ numi azi o

uniform de logoft mare.

Portretul lui Tâutu fiind cu loion, niiic am putea .siar)ili -i Lni»»iile

costumului lui Miron. Aa culoii la Tutu sunt crmizii, haina dedesubt

roie deschis i cu capetele bordate cu cacom ; cingâtoarea cu paftale,

care aceste numai diferesc ceva ta ambele portrete ce comparm. Pe

d'asupra, un fel de manta cu mânecele despicate, cu guler de blan de

samur. Coloarea stofei brodatâ cu aur, este la Tâutul albstrie. In

cap un toc cu brodârie de aur în arcade. Comparând ambele portrete

din privirea fizionomiei, se vede îndat predominând acela tip, acela
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In peristil se vd zece morminte, care s cred a fi bol-

tite
;

ca pte sunt spre rsrit, acoperite cu lespezi de piatr

cioplit, în lungime ca de un metru i jumtate i gravate

cu inscripiuni slavone; decopiându-le precum am spus d-1

Bucevski, prea sf. sa printele episcop Melhisedec le-a publi-

cat i le-a comentat în volumul su Notie Istorice i ar-

heologice, adunate de pe la 48 mnstiri i biserici antice

din Moldova, (Bucureti, 1885; p. 292 — 296). Acelea sunt:

al lui loan Tutu, logoft al lui tefan Voevod, din 1501
;

al fiului su Teodor, din 20 Septembrie 1484; al altui fiu al

su Petru din aceea zi ; al fiicei .sale Vasilica, din 18 Sep-

tembrie 1495; al doamnei sau kneghinei Mria, muma lui

Dragot Tutovici, din 23 martie 1499 ; al Mriei kneghinei,

soia lui I. Tutu logoftul, din 29 Septembrie 1500
;
i în

fine al kneghinei Angelina soia lui Dragot Tutu, din 30

Maiu 1617. Celelalte trei lespezi mormântale, din care una

este de om mare, iar dou de copii, stau în urma acestora

spre apus, asemenea acoperite cu inscripiuni slavone; trans-

cripiunea lor n'am putut-o dobândi.

Se zice c sub biseric s'ar fi aflând o ascunztoare, în

care stau mai multe obiecte preioase, dar intrarea ei a fost

cunoscut numai de un om btrân, carele astzi a i încetat

din via.

Cu toate c biserica logoftului Tutu dela Blineti este

nas prelungit i acvilin, aceleai sprâncene largi i formând arcade bine

desemnate, barba mricic, deas, coperind mult buzele; plete lungi pân
la umeri. Diferena quasiunic este c Miron are musti mari i plecate

în jos i Tutu le are mai puine i întoarse în sus. în fine, corpul acestuia

se vede a fi fost mai puin voluminos.»

Ni se pare c aceast comparaiune este, din nenorocire, stabilit nu

pe portretul cel mult confus i decolorat al logoftului Tutu, astfel cum

el se afl acum în biserica dela Blineti, ci pe restitutiunea cu totul

fantasist ce a fcut dup dânsul rposatul G. Asaki, într'o cromolito-

grafie foarte rspândit în public ; în aceea, Tutu i soia lui au priimit

dela drnicia arheologului modern veminte mai mult luxuoase decât

autentice. Copia fcut la 1882 de d. Bucewski ne-a dovedit tuturor

aceasta.
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tare stricata, dar tot se mai face serviciul divin într'însa ; ea

ar putea exista înc muli secoli, de i s'ar face o reparai-

une : altfel în curând poate deveni o adevrat ruin.

Despre cldirea bisericei dela Blineti vorbete i croni-

carul Miron Costin (Letopizeele ârei Moldovei, publicate

de d-1 Cogâlniceanu, tomul I. p. 146) la domnia lui Bogdan-

Vodâ, fiul lui tefa-cel-Mare. Iat cuvintele cronicarului:

«Bogdan-Vod, dac a sttut domn, a socotit întâi s 'i

«întreasc lucrurile cu megieii i s 'i arate nume bun.

«Pe învtura ttâne-su lui tefan-Vod, trmis'au la îm-

* paratul Turcilor pe Tutul logoftul cel mare cu slujitori^

«pedestrime, darabani, de au dus birul, zece pungi de bani,

«i s'au închinat cu- toat Jara la sultanul Suliman, împratul

«turcesc. Iar împratul, de bucurie mare, cu dragoste i-a

«primit i a druit toi banii Tutului logoftului celui mare,

«i i-au adus în ar i s'au apucat cu aceti bani de au

«zidit o iscusit biseric în sat în Blineti pe iret, în inu-

«tul Sucevei (acum în Dorohoiu) care triete i pân astzi».

Logoftul loan Tutul a fost i fundatorul unei alte bise-

serici, închinat sfântului Nicolae ca i cea dela Blineti. Prin-

cipele Dimitrie Cantemir ne spune într'o not, consacrat a-

cestui învat i iscusit ministru al domniei Moldovei, c el

a zidit în Constantinopol, palatul Moldovei ce se numea Bog-

dan-Sarai i într'însul o biseric sub patronagiul sf. Nico-

lae (Geschichte des Osmanischen Reichs, Hamburg, 174.1

pag. 179).

Din coleciunea de anecdote a Iui Ion Niculce, cunoscut

sub titlul de O seam de cuvinte etc. (Letop. (âr. Mo/d.

T. II, p. 190) aflm iar c Tutul fusese druit de ctre re-

gele Poloniei, atunci când el a încheiat pacea între acesta

i tefan-ccI-Mare al Moldovei (7008 — 1501) cu mai multe

sate la margine, puindu-le hotar râul Cirimuul, adic Câm-

pul-Lung, Ruseti, Putila, Vâjnia. Ispasul, Milia. ViKnrc.i.

Carapciul, Zamotia, Vscuii i Voloca».

Moartea logoftului Ion Tutul s'a întâmplat la anul 7019
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sau 1511 dela Christos, dup cronica lui Miron Costiu (Lei,

tr. Mold. T. I. p. 151).

Din confruntarea acestor deosebite date trebue s conchi-

dem c, dac în adevr inscripiunea bisericei dela Blineti

poart leatul 7007 adic 1498, Miron Costin a comis o e-

roare zicând c logoftul Tutu ar fi cldit-o cu darul ce ar

fi primit dela Sultan ; cci acel dar, dac este adevrat, nu

i-a venit decât cu treisprezece ani în urm, adic chiar în

anul când el a rposat. Este mai probabil c Tutul va fi

consacrat acei bani la cldirea palatului moldovenesc i bi-

sericei sf. Nicolae din Constantinopol, despre care vorbete

Cantemir.

O alt eroare comis de Miron Costin i repeit de prin-

cipele Cantemir, se vede a fi i numele Sultanului cu care

a tratat Bogdan-Vod i Tutul ; acesta trebuie s fi fost Bia-

zit II, care a împrit pân la 1512, in vreme ce Suliman-

cel-mare s'a urcat pe tron abia la 1520. Cercetrile riguroase

prin iscripiunile murale i tumulare dela Blineti elucideaz

parte din aceste confuziuni de date,

Nicolae Blcescu a publicat în Magazinul istoric pentru

Dacia (t. I. pag. 135) o mic biografie a logoftului loan

Tutul.

Plasa Herei. Trnuca. — Pe moia Trnuca la S. E.

de târgul Herei, în spre rsrit de sat, se zice a fi fost bi-

seric sseasc, acolo, unde se vd nite temelii i unde se

pretind a exista i nite bolti sub pmânt. Spre miazzi de

acelai sat se afl patru gropi rotunde ca de un stânjen (2 m.

23) adâncime i tot atâta în diametru ; se zice c într'însele

locuitorii români ascundeau grânele lor, când nvleau T-
tarii 1).

^) Vom complecta cele zise în § 1 despre Zamca dela Trnuca, cu

urmtoarea indicaiune a d-lui Filipescu

:

«Dealul Zamci spre vest dela satul Trnuca, deal destul de înalt, pe

al crui vârf este un frumos podi de form cam rotund, de unde- este

întins i plcut vederea asupra Basarabiei, Bucovinei i României; târ-
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Oroftiana. — In comuna Oroftiana, pe malul iretului, sunt

dou locuri însemnate ca biserici vechi; ambele sunt pe dea-

luri nalte, dar cea din S. de Oroftiana-de-Sus nu mai pre-

zent nici o urm, fiind silitea veche de acolo cu totul

cultivat; Ia S. de Oroftiana-de-jos se vd înc, sub o an-
drama de indril, ruinele celeilalte biserici i mai ales altarul.

Pe aceeai culme de deal de d'asupra Oroftianei-de-Sus, mai

sus de mijlocul dealului spre apus, se zice c s'au gsit oase

de oameni. în pdure, pe muchea dealului d'asupra Prutului

a fost o cetate a carii poziiune domin satul i esul. an-
urile ei au înc o adâncime de peste un stânjen, iar lr-

^rimea îi este de doi stânjeni i mai bine, cu val pe din

iâuntru. Suprafaa închis e mai îngust de 180 stânjini,

care-i e lungimea ; cu totul, coprinde patru flci. Acestei lo-

caliti i se zice când Cetatea Sailor, când Cetatea Lellor.

Fundul Herii. — «Cetatea Herii pe muchea înalt a dea-

lului, e ca de 100 stânjini în lungime i ca de 70 în lime,
tle form cam ptrat, înconjurat de mari anuri, cu valuri

pe din Iâuntru.

'<Se vd Ia mijloc, urmele a dou anuri ce o strbat.

Pe acolo, s'au gsit în vechime sgei, poriuni de arcuri,

topoare de peatr, crmizi i sgur. La o mic distan de

Cetatea Herii este Cetfuia, cu multe urme de întrituri,

fcut, zic unii, pentru susinerea cetei, iar alii pretind c
e mai %eche decât dânsa. Pe acolo sau gsit bombe de fer

gurite, sgei i alte rmie».
Baranca Herii. — Tâlhriile din codrul Herii au fost mult

timp vestite in Moldova, precum în ara Româneasc cvau

cele din pdurea Vlsiii. Ca punturi upde sr exercitau cru-

zimile haiducilor se semnaleaz, pe lâng ctunul Baranca,

Fântâna tâlharilor i Poiana tnf^rozitoare.

Horbova. - - în marginea pdurii, despre esul Pruiuliii. pe

^iul Ccrn'uii se vede foarte bine. Acest întins podi este în mare parte

peiros. Tradiia populara spune câ ar fi fost acolo in vechime cetâuie

de piatra, din care au râmas numai fundamente in pmânt i untic de

anuri împrejur».

AI. l. 0'lol,A«c
11
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O înltur, stau trei rânduri de anuri vechi, adânci pe-a-

îocurca de un stat de om, cu pmântul aruncat la deal spre

partea pdurii ; aceste mari anuri sunt aprate în dreapta

i în stânga de altele mai mici. Tradiiunea atribuie rsipa

acestei cetui, btlielor ce au fost, la 1686, între Moldo-

veni, Lei i Turci.

Plasa Prutul-de-Sus. uharul. — Pe un deal despre amiazi

îl satului uharul se gsete o piatr în patru muchi, în

mrimea unei mese, pe care se disting abiea litere slavone,

care formau o inscripiune. Aceasta se vede a fi fost un altar

de biseric. Acolo era i o cruce tot de peatr. Totul arat

a fi fost aci un cimitir.

Ibnetii. — La 600 prjini (4014 m.) de cea din urm
movil din marginea mgurei celei mari, spre Spre S. E. de

satul Ibneti, este o silite veche, acum cu totul arat, unde

se gsesc înc buci de fer, hârburi, sprturi de crmid
i alte obiecte vechi. Sunt acolo i urmele unei biserici d-
râmate.

La marginea comunei spre S. E. este vechiul cimitir cu

ruinele unei alte biserici, din care mai exist o bolt de c-
rmizi i nite morminte omeneti.

Hudetîi-Vatra. — Remarcabile sunt pentru aceast moie,

Cetuia în pdurea despre Prut, înconjurat de mari anuri
i cu val interior, i apoi Fântâna-Doamnei, în care se zice

c s'ar fi aruncat capul tiat al unei doamne (?).

Cordrenii. — Pe un es lâng râul Ibneasa, în locul

imde se afl astzi ctunul Cordrenii Gafencului, era din

vechime i pân la anul 1840, preii unui templu ssesc

zidit cu crmid mai mare decât cea ordinar ; el avea 8

stânjeni (16 m., 84) lungime i A^l.^ stânjeni (10 m.) lime i

era de o form rotunjit.

Spre apus de acest templu, pe moia Ghengoaia este un

loc pe muchia dealului lâng râul Ibneasa, care poart nu-

mele de Silite, unde se zice c a fost ora vechiu
;
pe acel

Ioc s'au descoperit, la anul 1842, dou pistoale de form
primitiv, care s'au luat de ctre posesorul Vasile Urzic.
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în aceea comun se afl înc nite gropi, care sunt aa
de vechi încât, când ^e întâmpl a se cufunda vre-una, se

gsete pe jumtate plin cu coaje de semine de mei (m-
laiu). Se crede c acele gropi sunt ascunztori de proviziuni

din vremile Ttarilor. Infine în centrul comunei se afl dou
fântâni foarte vechi; ambele sunt situate lâng râul Ibneasa.

La cea despre rsrit s'a gsit o cruce nalt ca de un stat

de om i care purta inscripiunea Haivas (?)

Plasa Priituliii-de-jos. Crasnaleuca. — In comuna Cras-

naleuca, situat pe malul Prutului, sunt trei ctune. Spre

nord e Miculinii ; în faa satului actual se afl o insul, la

un loc. unde Prutul formeaz un cot numit cotul Pereriei;

intr'însa se vd ruinele unei biserici de piatr, împrejurul

caria a fost sat. In timpul rzboaielor între Turci i Rui la

începutul acestui secol, locuitorii acelui sat au perit i satul

s'a rsipit ; de aceea i locul a luat numirea de Pereria. Satul

Miculinii s'a întemeiat mai în urm pe la 1812, pe malul

Prutului.

Ctunul Crasnaleuca este mai la S. pe un pisc de deal în

partea despre rsrit, unde se afl i morminte multe din

timpul holerei din 1848; este acolo i o cruce mare de piatr,

care se zice c a servit de hotar Turcilor, cum i când nu

se tie: locul pe care e aezat se chiam Piscu-Cnicei i
Hotarul-Turcului.

Al treilea ctun este Ghirenii lui Curt, unde i acolo este

o biseric trsnit i ruinat.

Mforcanii. — In dreptul locului zis Pereria, se afl o vechie

intriturâ numit i aceasta Zamca, întocmai ca cea de la

Trnâuca, este situat lâng drumul de la tefneti la R-
dui, are dou rânduri de anuri de 7 palme adâncime i

44 lime, cu valuri interioare, dinstante intre ele de 4 stân-

jeni. Este un trapez ca de 30 stânj. lungime i 14 stânjeni

lrgime. Aceast intriturâ se atribue anului 1()79.

Ghirenii lui Tut. — In sus de acest sat este un !<)( m.iro
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de sat vechiu care poart numele caracteristic de Silitea

Slvitenilor.

Darabanii. — Aci este o vale care se cheam Valea leanc
i se distinge prin urmele unei silite, adic unui vechiu a-

ezmânt de sat prsit.

Pltiniu.— In fine, în aceast plas se mai afl i spre

sud de satul Pltiniu o silite vechie care este cunoscut

sub numele de Silitea Bdelia, In aceste regiuni, aa des.

pustiite de incursiunile Ttarilor, nu este lucru de mirare a

gsi o mare mulime de urme de târguri i sate distruse i
rsipite prin bjenii.

Plasa Baii. Podriga. — Aci nu avem alta de amintit de

cât locul ce poart înc numirea de Câmpia rzboiului,.

fiindc, d'asupra unui deal de acolo s'a petrecut, pe la anul

1452, lupta între Ilia i tefan, fii lui Alexandru cel bun.

Boldiorul. — Este de observat la un loc zis Mormintele,.

o ridictur însemnat d'asupra pmântului, unde se zice c
zac osemintele ostailor czui într'o btlie; în preajm sunt

i urmele unui an mare care a putut servi într'aceeai îm-

prejurare rzboinic.

Volovu.— Se cunoate a fi fost i aici o biseric, acum

drâmat, în jurul creia este un vechiu cimitir.

Intru atâta se mrginesc de o cam dat notiele ce am
putut aduna asupra anticelor monumente care se afl înc

sau care s'a descoperit în judeul Dorohoi. Natura îndoioas

a celor mai multe din ele nu mi-au permis nici de a le

supune la o clasificare riguroas, nici de a le descri într'un

mod colectiv, care s fac a se preui mai bine legturile ce

trebue s existe cel puin între unele rmie de aceeai

specie. Am fost mai în totdeauna silit s m mrginesc într'o

înregistrare a faptelor ce am cules, colindând succesiv cele

ease plâi ale judeului. Sper totui, c mica hart geogra-

fic, pe care o alturez aci, va înlesni cititorului coordonarea
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mai logic a unora din elementele pe care le-am întrunit

intr'aceast lucrare')- Cu ochii pe irurile de mari colnice i

pe vile numeroaselor ape care strbat acest inut mai toate

cu direciunea de la N. spre S., i luând drept semne de o-

rientare numirile de localiti ce sunt însemnate în textu

nostru, acela pe care o asemenea constatare l-ar interesa,

poate s urmreasc rspândirea i îniruirea movilelor, poate

> precizeze calea valului, zis Troianul, poate s studieze

icea foarte însemnat poziiune a mgurei, a movilelor, i a

cetilor de la Ibneti, apoi el va vedea în ce loc s'a des-

operit minunatul tezaur de la Conteti, din timpii mai a-

j)ropiai de noi, va culege tiine despre aezmintele bise-

riceti ale unor brbai vestii în istoria Moldovii, precum

>unt tefan-cel-mare, ctitorul S-tului Nicolae din Dorohoi,

i logoftul su loan Tâutul, întemeietorul bisericei de la B-
lineti, în fine va avea înc i ocaziune a determina câteva

locuri de btlii faimoase i va vedea cum invaziunile i pre-

drile din vremile trecute au rsipit în foarte multe puntur

ale judeului, antice târguri i sate vechi.

Dac de la asemenea generaliti topografice i istorice,

ne-am întoarce luarea aminte asupra unor cestiuni mai m-
runte i cu totul atingtoare de practica artelor sau mai bine

a industriilor artistice din rile noastre, cu câiva secoli mai

înapoi ar fi locul aci în Dorohoi, poate mai mult de cât or

unde, a se cercet cu tot dinadinsul dac este un ce local

sau o importaiune din strintate, acea fabricaiune de olane

i de medalioane de lut. ornate cu relievuri, i acoperite cu

smaluri de diferite colori, cu care au fost decorate foarte

multe edificii vechi ale rii. Ele se învedereaz înc j^rin

'i Natura i formatul acestei ediiuni nu au permis s adugem la lu-

crarea de faa, precum i la ali articol! de caracter curat arheologic

< oprini in acest volum, stampe reprezentând obiectele antice despre

tare vorbim. Acestea i-ar fi gsit locul potrivit, atât în descrierea Te-

zaurului de la Conteti, cât i in aceea a odoarelor de la Snagov. a

uneltelor preistorice f a altor antichiti despre care va veni vorba de

.ici înainte.
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Specimene cât se poate de marcante, pe biserica sf. Nicolae-

din Dorohoi i pe cea de la Blineti, dar negreit c mat

sunt i aiurea, cci însumi am depus acum câiva ani, la.

Muzeul naional din Bucureti, o mic coleciune de ase-

menea olane cu figuri aparente, de pe care smalul se co-

jise ; erau între altele, un fel de balaur, apoi i o scen de

Biblie, adic Adam i Eva cu pomul tiinei între dânii. A-

ceste buci fragmentate mi-au fost date de dl. I. A. Cânta-

cuzino, care le adusese de la moia Hnetii din .plasa Ber-

hometelui. Semnalm obiectele de felul acesta ca demne de

un studiu interesant.

Deci, celor ce vor vroi vre-o dat s se foloseasc de a-

ceste note, adunate i împreunate cu foarte slabe lntuiri

între ele, le rmâne toat grija de a înjghiebâ o istorie ar-

heologic a judeului Dorohoi, aci vor gsi numai fapte

grmdite într'o lucrare fr preteniune, caria nu-i putem

da alt titlu decât acela de simplu raport \).

Bucureti, 1871, i 1887.

Tipîirit sul. l..,...., ,..j j)i-i-

mitiv, în Monitorul Oficial al

României, din 1871 i într'altt-

ziare din acel an.

^) Raportul primitiv despre localitile semnalate prin rmie an-

tice în Judeul Dorohoiul, era urmat de dou tabele sub titlurile ur-

mtoare :

I. Tabel sinoptic de diferitele aezminte i descoperiri de obiecte-

antice în districtul Dorohoi, cu 9 rubrici i anume : Plasa. Comuna sau.

ctunul, Tumuli, (mgure, movile, gorgane). Cetui de pmânt i an-

uri, cimitire i morminte vechi, siliti vechi de sate i orae, biserici

vechi în fiin sau ruinate, schituri rsipite, cruci stationale, diferite lu-

crri de pmânt (gropi, fântâni, iazuri). Descoperiri întâmpltoare de

obiecte antice.

II. Tabel comparativ de Tumuli, (mgure, movile, terae de pmânt
din districtul Dorohoi. cu 8 rubrice i anume : Comuna sau ctunul,

Plasa, Numirea tumulilor, Situaiunea lor. Periferia la baz în metri.,

Nlimea în metri, Forma, Semne particulare.
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Artele din România, în periodul preistoric

Conferin rostit în Ateneul Român, la 17 Decemvrie 1872 1).

Domnilor,

Puina deprindere ce am de a vorbi în public, i mai ales

înaintea unui public aa de numeros i care, cu drept cuvânt^

cere ca toate câte i se spun de pe aceasta tribun a lumi-

nelor s fie tot aa de limpede i lmurit rostite, ca i sntos
cugetate, acea lips, zic, de deprindere în arta retoriceasci

m silete s v cer voie a urmri cu ochii pe notele mele,

irul ideilor ce prin bine-voitoarea d-voastr prezen m'ai

autorizat astzi a v expune. i dac fac aa, cauza — tre-

buie s v'o mrturisesc — este numai temerea ce am ca nu

cumva, prin dezbinurile neînstrunate ale unei cuvântri ru
miestrite,' s nu pot nici eu cumpta cu o dreapt balan,,

însemntatea cugetrilor i observaiunilor ce voiesc a desvoltâ

aci, nici d-voastr s nu mai putei cuprinde cu gândul în-

M Autorul îi propusese a face o serie de patru conferine sub titlul

de: Rpede ochire asupra produciunilor artistice din trecut, în ara
noastr, $i asupra instinctului artistic al poporului român. Din acest

numâr, numai prima a fost rostit i publicat sub numirea de : Consi-

deraiuni generale asupra artei în ar la noi. — Artele în periodul

preistoric. — A doua conferen care tracta : *Despre artele din Româ-
nia în epoca roman i în timpii Barbarilor. — Consideraiuni asupra

tezaurului dela Petroasai>, a fost inut în ziua de 18 Ianuarie, 1873,

dar nu sa publicat. Cele dou care trebuiau s urmeze, erau sâ aib
drept subiecte : "Arta bizantin in România, sau arta naional ro-

mân. — Consideraiuni asupra bisericei episcopale dela Curtea de Ar-

ge *. i "instinctul estetic al poporului roman.— Ornamentaiunile po-

porane de stil românesc.»
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tregimea scopului ce-mi propun; mai ales când vin a v vorbi

despre o materie aa nou, aa puin studiat, aa îndoioas,

— vor zice muli,— ca apariiunea mai multor serii de pro-

duciuni artistice în România pe timpii furtunoi ai trecutului

ei, ca existena unui adânc sim artistic, unui puternic instinct

estetic, ce caracteriza, printre alte popoare ale Europei întregi,

pe poporul nostru românesc.

îmi este team, în adevr, ca pind cu d-voastr într'un

câmp de investigaiuni atât de puin explorat, s nu m ex-

pun, prin lipsa de o form bine rmurit a ideilor, de a râ-

sipi dinainte-v, în vorbe neroditoare, atâtea cugetri, atâtea

iscodiri, atâtea cercetri, atâtea observaiuni i comparri, ce

în timp de douzeci de ani aproape le-am cules cu osteneli,

dar cu dor i cu plcere; le-am plmdit cu ce brum de

tiin am putut i eu s adun din studii i din cltorii, spre

a netezi oarecum drumul celor ce vor descrie într'o zi, cu

mân sigur i miastr, originile artei în istoria i în obi-

ceiele zilnice ale poporului nostru românesc.

A dori, domnilor, ca i cel cruia nu i-a venit niciodat

gândul cum c s'ar fi ivit i în trecutul nostru cel mult tul-

burat, manifestaiuni estetice cari, în felurite ramure ale ar-

telor, constituie pân la oarecare punct un adevrat stil ro-

mânesc; ca acela care n'a bgat niciodat de seam cu cât

poporul nostru, i mai ales cel câmpenesc, se deosebete din

celelalte naiuni vecine sau deprtate, printr'o înfiare ar-

monic special, prin oarecare semne eminamente artistice,

tiprite în portul i uzurile sale; ca acela chiar, zic, s ias

de aici cu întemeiat conviciune c i în domeniul frumo-

sului, Românii pot fi, mai mult decât ei înii cred, mândri

de trecutul i de prezentul lor!

Aceast convinciune, domnilor, aceast credin eu am do-

bândit-o, nu sub forma nelmurit de iluziuni prezumioase,

de aspiraiuni himerice ale unui patriotism exagerat, ci ea

a ajuns a se depune i a se întemeia în mintea mea astfel

precum o materie organic, supus la un proces de forma-

iune, îi prsete cu încetul natura sa fluid i inform,
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spre a se concentra, pe ici pe colea, în cristaluri cu unghiuri

solide i corect precizate. Eu am dobândit-o dup ce, — purtat

prin aplecri fireti, — am dat o ateniune continu tuturor

rmielor trecutului nostru, tuturor descoperirilor ce s'au

putut face, sau in rrunchii pmântului, sau în bolile umede

i împâinjenite ale vechilor noastre mnstiri.

Am colindat mult, i totdeauna cu o vie plcere unghiu-

rile rei unde timpii trecui au lsat tiprit vre-o urm a

lor mai mult sau mai puin distinct; am stat cercetând i
cugetând, i dinaintea miilor de movile râsipite pe câmpiile

noastre, i dinaintea preilor surpai sau înegrii de secoli ai

cetilor strbune i ai anticelor biserici; n'am dispreuit nici

hârburile de oale vechi, de care lopata muncitorului se cioc-

nete sub brazd, nici odjdiile roase de molii în scrinele din

proscomidie, nici vechile bucoavne prsite de mai toi lite-

raii rii, n'ci chiar achiile de cremene, pe care astzi noua

tiin a arheologiei preistorice le aterne, cu oarecare trufie,

pe pragul templelor înlate în onoarea artelor i a mies-

triilor omeneti.

i in toate aceste cercetri, domnilor, în aceste studii cari

adesea m'au deprtat mult din sânul patriei, sau prin citirea

rezultatelor ce tiina arheologiei aducea prin alte ri, sau

prin cltorii în care voiam s m încredinez cu ochii des-

pre aspectul i formele produciunilor artistice de pe aiurea,

in totdeauna ideia ce m frmânt fr preget, dorina de a

descoperi i de a preui ce rol a ocupat i ocup neamul

românesc în rândul popoarelor care au contribuit s dea forme

plastice simului moral al frumosului, neîncetat, zic, elul acesta

a stat în faa mea.

Dar cum puteam oare s-1 pierz din vedere, când pe tot

momentul noul descoperiri, noui manifestri ale artei naio-

nale veneau s-1 întreasc în mintea mea, s-i dea o form
mai determinat i mai atrgtoare, i s detepte în mine

o nesecat plcere de a ptrunde mai adânc în acea miste-

rioas regiune, unde produciunile- geniului artistic al naiunii

române îmi -încântau neîncetat simurile, când ca o lmfiie
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sfinit izvorît din cdelniele de argint cu formele magis-

trale ale vechilor noastre biserici ; când ca un profum proas-

pt i înviitor, eit din miile de flori ce acoper câmpia ro-

mâneasc, i care prin farmecul artistic al rancelor românce,,

se reflet cu o nou graie pe vemintele tradiionale ale po-

poraiunii noastre stene.

Astfel dar, — i iertai-m dac v'am fcut aci oarecum

confidenele mele, i de iubitor din fire al frumosului i al

belelor-arte, i de pasionat cercettor al tutulor datinelor b-
trâneti, i în fine de Român, mereu muncit de o îngrijit

gelozie patriotic i doritor de a afla în sânul patriei i al

naiunii noastre toate darurile naturei, toate nobilele instincte,

toate mestreele îndemnuri, într'un cuvânt toate perfeciu-

nile,— astfel dar, s'a format cu încetul în mine nite con-

viciuni din ce în ce mai întemeiate, i adic : pe deoparte,

c exist, în stare latent, un instinct artistic propriu popo-

rului român i mai dezvoltat la dânsul, decât la cea mai mare

parte din naiunile culte moderne
;

pe de alta, c chiar din

putinile monumente ce pstrm dela strbunii notri, putem

distinge în acele produciuni ale trecutului nite caractere care

constitu un stil artistic românesc, stil ce, în unele epoce mai

fericite dar din nenorocire prea scurte, ale istoriei noastre,

s'a învederat în opere cu care ne putem înc i acum mândri.

Aceste dou faze ale conviciunii mele, întru ceeace pri-

vete artele în istoria i în uzanele poporului român, aceti

doui articoli de credin ai esteticei româneti, din care unul

se refer la arheologie, iar celalt se poate numi etnologic,

aceste ambe rezultate ale observaiunilor i ale cercetrilor ce

am putut face prin înfundturile întunecate ale trecutului i
pe luminoasele câmpii i plaiuri ale rii noastre ; aceste dou
grupe de cugetri, de observaiuni i de descoperiri, dai-mt

voe, domnilor, a le schia într'o serie de convorbiri, în care

voiu cuta a supune la cunotina i la preuirea dv. faptele

pe care ele se întemeiaz.

Temerea de a v obosi luptându-se în mine cu dorina de

a v prezenta un tabel cât se poate mai complet i mai bine
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ordonat al produciunilor esteticei româneti, mi-am permis

a lua hotrîrea de a împri subiectul meu în patru seciuni,,

care, dei lnuite între dânsele prin rândul timpilor i prin

uniformitatea materiei, vor face subiectul a patru osebite con-

ferine. Intr'însele sper s ruesc a rezuma mai toate câte

mi-am propus a spune, când am cutezat a înscri titlul con-

ferinei mele pe programa primitiv a Ateneului. Dar luând

pana în mân, m'am încredinat iute c, ori i cât a voi s
m restrâng în faptele cele mai principale, ori cât ai trece

cu repeziciune asupra fazelor artistice care s*au manifestat

la locuitorii României, tot n'a izbuti, în timpul mrginit ce

pot reclama dela bunvoina dv. în astsear, ca s spun,.

cu oarecare folos pentru scopul proselitic ce m preocup^

câte nesecate izvoare de plzmuiri ale frumosului ofer celui

ce le caut, i vechiturele aa puin cunoscute ale rei noa-

stre, i imaginaiunea în veci fecund a unicului i mareluf

nostru artist, a poporului român.

Nu pot avea pretenioasa speran de a v însinui, numai

prin ale mele cuvinte, aceleai credine ce eu am câtigat prin

lungi studii i investigaiuni. Voiu fi îns destul de fericit^

dac voiu rui a atrage ateniunea mai multora din dv. asu-

pra unor materii nu fr importan pentru ar, dar care

pân acum pot zice c au fost cu totul trecute cu vederea.

In zdruncinrile i în luptele noastre politice, în febrila i
nu m totdeauna bine cumptata noastr dorin de a ajunge

în prip pe popoarele înaintate în toate ramurile culturii, iar

pe dealt parte, în lenevirea i în nepsarea noastr, pe care

trebue, între noi, s le mrturisim, — am uitat cu toii sau

mai toi, c o naiune nu este adevrat mare i civilizat.

numai când are instituiuni politice foarte liberale, i mijloace

de comunicaiune din cele mai practice, i izvoare active de

o bogat produciune industrial, i chiar spirite dedate celor

mai adânci speculaiuni tiinifice, pe când îi lipsete cultul

frumosului, al acelui ideal de perfeciune care face s bat
sângele în inim, care exalt cu noble mintea i rspân-

dete un farmec învietor {>»•-<' <'»-»t viaa omeneasc.
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Elenii, acea naiune de filosofi i de artiti, rezumase toate

aspiraiunile omului în cele dou cuvinte : «zb y^alb^ 7.'a77.\)-6v,»

Frumosul l Binele I i în adevr, ce poate dori mai mult

omul decât a tri într'o lume unde totul ar fi bine, unde

totul ar fi frumos ? i ce putem cere mai mult chiar i noi

Românii?... Ne am mulumi ca la noi în ar s mearg toate

bine ; ca la noi s fie tot frumos.

Nu este treaba mea aci s cercetez cel dintâi punt al pro-

blemei ; m mrginesc în al doilea
;
i de fric, chiar în acest

punt, s nu gsesc toate aa de frumoase pe cât le-am dori

îmi vei permite, domnilor, s v spun numai ce mi s'a prut
mai frumos în rmiele trecutului nostru i ce tie înc
frumos s lucreze la noi poporul.

Cei cari nu i-au dat nici odat bine seama de înrâurirea

binefctoare ce are simimântul frumosului asupra unei so-

cieti, nu vor ti s preuiasc de cât necesitate poate fi

dezvoltarea acestui simimânt la o naiune ce aspir a se bu-

cura de toate bunurile civilizaiunii. Aceia sunt detractorii,

sau cel puin nepstorii artelor, oameni crora le lipsete

una din cele mai sublime i mai fecunde însuiri ale firii

omeneti: puterea imaginaiunii i palpitul inimei

!

Vorbind aci în lauda artelor, i din aceast tribun pe care

artele o susin de o potriv cu tiinele i cu literele, putem

zice despre acei oameni, împreun cu poetul italian :

«Non ragioniam di lor. ma guarda e passa!»

Sunt îns pretutindeni, dar mai ales la noi, i oameni cari

iubesc artele, cari le mânuesc chiar cu amoare i cu talent, cari

tiu bine c ele sunt o pârghie moralizatoare a omenirii, cari

doresc i lucreaz a rspândi gustul lor în societatea noastr,

dar pentru cari simimântul estetic este un ce fr patrie, o

facultate colectiv, eclectic, cosmopolit, un ce în felul po-

liticei comunarde i umanitare a adepilor Internaionalei.

Ei zic c frumosul este pretutindeni frumos, c arta este

pretutindeni art^ i, cu aceste principie, le pare cu totul in-

diferent d'a introduce în sânul unei naiuni gustul artelor

astfel precum le pricepe i le execut un alt popor, fr chiar
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de a se îngriji daca uzurile, dac tradiiunile acelei naiuni

n'ar prezent ele înele caractere mai apropiate de instinctul

ei firesc, mai conforme cu gusturile ei, mai originale în fon-

dul lor, într'un cuvnt, mai naionale.

Pentru aceia a dori s gsesc, în descrierea obiectelor de

art ce au picat pân la noi din mantia sfâiat a trecutului,

în amintirea privelitilor de o frumusee plastic, când mrea,
când ginga, ce prezent i natura i poporul României; a
dori s gsesc accente convingtoare, ca s le dovedesc c
nici o art nu poate s prezinte mai mult ademenire ochilor

româneti, c nici o produciune estetic nu va face s bat
mai cu mândrie inima Românului, decât acelea care se vor

inspir din nenorocitele instincte ale poporului, din cele mai

glorioase tradiiuni strbuneti.

Acelea singure, priimind forma lor în creeri i sub mâna
unor oameni de geniu su chiar unor talente de frunte, în-

lesnite apoi i prin practicele mai îndemânatice ale tiinei

moderne, acelea singure vor putea s constitue acea dorit

art, cu adevrat naional. A zice dar artitilor notri :

«Studiai rmiele, or cât ar fi de mrunte, ale produciu-

«nei artistice din trecut, i facei dintr'însele sorgintea unei

«arte mree i avute, precum pârâul ce picur printre stân-

«cele dela munte devine Dunre în lunca cea rsleat a se-

nsului ;
— nu pierdei nici o ocaziune d'a v folosi de ele-

«mentele artistice ce v prezint monumentele româneti r-

«mase din vechime ; dar prefacei-le, desvoltai-le, dac tii

«i putei, schimbai bolovanul în stânc, i bobul de ghind
«în stejar frunzosî»> Le a zice înc: «Contemplai adesea

«i v ptrundei simurile de natura aa variat a trâmului

«românesc, de conturele maiestoase ale munilor, de orizon-

«tul nemrginit al câmpielor ; aternei pe a voastr palet

«toat scara de culori ce soarele revars, când pe verdeaa,

«când pe holdele daurite, când pe alba zpad, ce învluiesc

«pe rând solul României ; reproducei i formele plastice, i
"Coloritul armonios ce v prezint poporul, în timpurile, în

«pozele, în portul i în uneltele lui ! Lucrai dar, ca din ve-
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«chile monumente s ias, precum fiuturul din crisalid, mo-
«numente mai mree, dar cu acela caracter de origi-

-«nalitate local ; facei ca gloria naiunii s resar, sub as-

«pectul ei veridic, din pensula i din ciocanul vostru ; întip-

^rii în operele voastre toat maiestatea i tot farmecul ce

-«ochiul Românului vede i ce inima-i simte dinaintea prive-

^<litei naturii i dinaintea scenelor poporane ; spicuii cu o

^<pietoas îngrijire rmiele artei strbune ; culegei cu ar-

^<doare impresiuni vii din tot ce poart, sub o form estetic

^<o înfiare adevrat româneasc ; traducei în opere nime-

«rite acele studii laborioase i acele îmbietoare întipriri; de-
«teptai cu o puternic suflare de via, aprindei vâlvoare din

«scânteia artistic ce a licurit odinioar i care acum înc
«arde la noi înfundat, în adâncul geniului poporan. Studiai,

«lucrai, producei, fr de a perde un minut din vedere nici

«s\ml\m.ntu\ frumosului, nici contiina patriei; i atunci vei

«fi avut nemuritoarea glorie de a desvoltâ nobilele instincte

«ce stau latente în poporul român, i care une ori, în trecut,

«s'au destinuit prin produciuni demne de admiraiune î»

Din parte-mi, în netiina i în neputina mea de a crea

pe desfttorul câmp al artelor, m mrginesc, domnilor,

într'un rol mai modest : acela de a urmri în trecut rm-
iele artei strbune i de a înregistra rezultatele cercetrilor

mele, care pot fi de vreun folos pentru atta viitoare.

Aceste sarcine ce mi-am impus mai presus de toate, ca

o datorie ctre ara pe care cu toii o onorm i o iubim,

aceste sarcine m îndeamn i acum, domnilor, a încerca s
schiez dinaintea dv. faptele ce am putut culege. M voiu

sili, spre a vi le putea prezenta într'un mod mai clar i spre

a v înlezni mijlocul de a preui îni-v importana cuge-

tului ce m'a. mânat de a le grupa într'o ordine care s des-

fure gradat irul, adesea întunecat i uneori cu totul în-

trerupt, al istoriei artei în România.

M voiu grbi îns a trece la expunerea faptelor, cu atât

mai mult c consideraiunile generale asupra importanei ar-

telor trecutului, pe cari aveam a le dezvolta, m'au dus fr
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de voe a v vorbi, mai mult poate decât, trebuia, despre

viitorul artelor în România. Dar de vreme ce am atins acest

subiect. — dei cam în treact, — îns voiu afirma c numai

astfel îneleg eu viitorul artelor în România, astfel îl doresc,

numai astfel crez c ar putea o norocit predispoziiune ins-

tinctiv a poporului nostru s devin o adevrat glorie a

patriei î

Nu-mi facei dar, v rog, o vin de a fi cutat s des-

coper de pe zarea amurgit a trecutului, din ceaa brumoas
a prezentului, o falnic lumin pentru viitorul artelor române !

Dela acest splendid orizont. îmi întorc acum iute privi-

rile spre întunerecul celui mai afundat trecut, i voiu cuta,

prin gradaiuni cronologice, a reveni cu dv. împreun pân
la pragul epocei contimporane.

Dar spre a putea urmri cu oarecare folos, progresele sau

scderile ce se ivesc în produciunile artistice ale locuitorilor

rii noastre din vechime i pân acum, trebue mai întâi de

toate s cutm a stabili o ordine a timpilor, o clasifica-

iune, precât se va putea de sumarie a epocelor istoriei noastre.

Ca s judecai îns, domnilor, greutile ce prezint azi la

noi clasificarea unei pri considerabile a antichitilor ce

sunt semnate pe trâmul i sub pmântul României, trebue

s v aduc i aci aminte c istoria politic, cu începere dela

originile ei în Europa i pân în mijlocul mediului ev, abia

arunc asupra rilor din josul Dunrii nite slabe licuriri

adesea precurmate, astfel încât ea las timpurilor întunegate

un câmp foarte întins, ale crui ultime margini ajung, pentru

ara noastr, pân la al Xll-lea secol al erei cretine. Intr'a-

devr, pe de o parte puinele tiine ce ne-au lsat scriitorii

eleni i latini despre vechii locuitori ai luncei nordice a Du-

nrii de jos, pe cari i ei abia i-au vzut i i-au cunoscut

la soroace rare i scurte
;
pe de alt parte, învlmeala ce

a domnit în aceste pri d'alungul acelui period de zece se-

coli, cât rile noastre au fost pe rând npdite de toate bor-

deie barbare ce veneau, veneau mereu din Asia, aceste dou
cauze fac de ne îndoim la tot pasul, când este vorba de a
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hotrî un leat, o dat cel puin probabil, pentru cele maî

multe obiecte antice care rsar la lumin de sub acest p-
mânt clcat de atâtea popoare felurite.

Intr'o {ar ca a noastr, care în nenumrate rânduri pare

a ei din barbarie spre a fi cufundat iari într'însa cu câiva

ani mai în urm, prin o nou nvlire de neamuri mai cu

totul slbatice, trebue s mrturisim c nu este lucru uor
de a grupa, de pre epoce i de pre naionaliti, rmiele
ce se ivesc la ochii arheologului din întâmplare i mai adesea

fr de nici o indicaiune precis.

In acest dedal, noi avem îns câteva punte luminoase, i

negreit c nu vom lipsi de a trage folos din indicaiunile

pozitive ce se deduc din ele, spre a deosebi, printre antichi-

tile rei noastre, pe acelea care poart caracterile unei na-

iuni cunoscute, unei epoce determinate dintre acele care

trebuie s provin dela popoare despre care istoria n'a vorbit

nici odat sau pe care abia le-a menionat într'un mod cu.

totul vag.

Acele punte luminoase, pe care le putem numi \ menghi-

nele arheologiei româneti, sunt: pe de o parte, rmiele
numeroase ce au lsat pe trâmul nostru legiunile i colo-

niele romane, cari au stabilit aci cultura latin, îndat dup
quasibarbaria Dacilor i Geilor, la al lî-lea secol dup Christos;

sunt înc monumentele religioase i civile, edificate de na-

iunea cretin a Românilor, cu începere din epoca în care

ea a izbutit s recâtige i s supun unor Domni pmânteni

poriunea patriei care rmsese deeart de cotropitorii bar-

bari i în care, de pe la al Xll-lea secol, se întemeiase Sta-

turile româneti.

Aceste dou punte ale istoriei noastre fiind determinate

mai mult sau mai puin într'un mod cronologic, adic ae-

zarea Românilor în Dacia în al Il-lea secol, i desclictoarea,

precum zic cronicele domniilor româneti, cam pe la al

XlII-lea, a fost lucru firesc de a împri monumentele noastre

arheologice, precum i analele politice, în patru grupuri,.
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corespunztoare, nu fr de oarecare siguran, cu perioadele

istorice.

Cel dintâiu din aceste perioade, cel mai puin sigur, cel

mai necunoscut i cel mai puin cercetat pân acum, s'ar în-

cepe deodat cu ivirea fiinei omeneti pe poalele Carpailor;

el s'ar prelungi prin nenumrate secole de întunecime, în

care popoare strvechi, ridicate din Asia, se vor fi prefirat

cu încetul ctre apus; el s'ar sfâri la epoca memorabil,

când puternicul neam al Dacilor fu nevoit s fac aici loc

i s-i înfrâng tria dinaintea armelor romane, învingtoare

sub ordinele lui Traian. Acest period, pe care-1 putem cu ade-

vrat chiemâ preistoric i nu numai dacic, i care, în nemr-
ginita sa întindere, a trebuit sa prezinte faze multe i felurite,

st înc cufundat într'un adânc întuneric.

Al douilea este periodul roman, care se deschide cu al

Il-lea secol al erei cretine ; el a depus pe trâmul României,

urme numeroase, al cror caracter nu las nici o îndoial

despre gradul de cultur, relativ înlat, ce colonii romani

aduser în ara noastr. Monumente, care aparin grupei

distinctive a acestui period, par a se fi înlat pe mai multe

puncte ale Daciei, cu mult în urma prsirii acestei provincii

de ctre guvernul imperial al Romei ; ceea ce dovedete st-

ruina coloniilor latini pe rmul stâng al Dunrii, chiar, în

timpul cotropirilor barbare.

Al treilea period ne d iari înapoi de pe calea civiliza-

iunii i ne cufund într'o adânc învlmeal ; îl numim
periodul barbar, i fcând u-1 s înceap deodat cu ivirea

Goilor în Dacia, la 274 dup Christos, el ne înfieaz, în

curs de aproape o mie de ani, o cltire neîncetat de nea-

muri inculte, îmbrâncindu-se pe acest nenorocit pmânt ce-1

disputau pe toat ziua colonilor romani cari se împmânte-

nise aci. Puinele spuse ce gsim în istorie despre feluriii

Barbari, nu ne sunt de ajuns spre a putea statornici carac-

terele tuturor rmielor plastice ce au putut lsa, pe solul

nostru, popoare- precum erau Vizigoii, Hunii, (lepizii, A-

II.
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varii, Bulgarii, Slavonii, Uigurii, Pacinaii, lazigii. Cumanii i
câji al^ii.

In fine, dela întemeierea Staturilor române încoace, adic

de pe la finitul secolului al Xll-lea, noi începem a socoti un al

patrulea period pe care-1 putem numi curat românesc, i ale

crui monumente, cu atât mai rare cu cât sunt mai vechi,

au un caracter foarte bine lmurit. Ele prin urmare consti-

tiie o grup de arheologie adevrat naional, care, împre-

un cu aceea a periodului roman, sunt singurele mai mult

sau mai puin explorate pân în ziua de astzi.

Ca s ajungem dar a determina limitele i caracterul artei

curat româneti, ca s putem descrie, mai cu înlesnire i mai

cu folos, produciunile geniului estetic al Românilor, în timpii

când najiunea noastr ajunsese a'i cpta un cuget, o fiin,

o limb ale sale proprii, se cade, credem, s aruncm mai

întâi o repede privire asupra rmielor de monumente ce

ni s'au pstrat sau în ruinele existente, sau în povestirile

scriitorilor celor mai vechi, din cele trei perioade anterioare.

Astfel vom putea aeza arheologia naional pe o baz mai

solid, i nu tim dac într'o zi, când nou descoperiri, când

nou cercetri vor fi elucidat mai bine regiunile antice ale

istoriei i ale artei din ara noastr, nu tim dac atunci nu

vom da peste unele urme care vor lega geniul clasic al an-

tichitii greco-romane i fantazia aspr a barbarilor, cu spi-

ritul care a domnit i domnete înc în estetica poporului

nostru.

Negreit c mult-puinul ce au lucrat Românii în domeniul

artelor n'a fost numai i numai inveniuni ale lor. Aceast

preteniune n'o pot avea nici popoarele cele mai puternic

creatoare. Destul este ca împrumuturilor fcute dela strini

i dela vecini, s tie un popor a le da un caracter de origi-

nalitate, care s le disting de operele eterogene, cu mai mult

sau mai puin farmec.

«Je prends mon bien ou je le trouve», a zis cu veselie

ptrunztorul geniu al lui Moliere, i acest principiu de in-

dividualism comunist este' o mare i spornic lege a naturei.
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Acest dar de fecund însuire, eu sunt încredinat c Ro-

mânii l-au avut, i m voiu sili a o dovedi.

Pentru aceasta îns s cercetm acum, precât se va pu-

tea, ce a fost arta la popoarele, multe i felurite, care au

ocupat ara noastr pe când ea înc nu era a Românilor.

Au fost multe, au fost felurite acele popoare ce s'au cutre-

erat pe aci, în primitivele trei perioade ale istoriei noastre.

Au fost atât de multe încât nici numele tuturor nu-1 cunoa-

tem i nici I-a cunoscut vr'o dat cineva. Au fost felurite,

cci chiar din puinele frâmeturi ale trecutului care s'au pri-

pit Ia noi, pân în vremea de acum, înelegem c multe

neamuri au depus prinoasele închipuirii i miestrii lor pe

acest pmânt adesea i mereu preînoit.

Fiece popor, din câte au venit pe rând aci, i-a adus cu

sine mult puina sa cultur. Dar oare toate avut au ele o

cultur artistic ? Lsat'au ele urme de produciuni estetice ?

Cei mai muli ar rspunde îndat: Nu!

Eu îns nu cutez a m hotrî aa lesne, într'acest caz,

pentru negativ.

Dai'mi voie s m explic.

Sunt dou chipuri de a privi i de a studia artele.

Unii, plutind într'o atmosfer psihologic, cred c arta e

numai reprezentaiunea plastic a frumosului. Ceeace nu

este cu totul conform, zic ei, unui ideal estetic convenional,

nu se mai poate numi art. Intr'un cuvânt, ceeace nu ne place

nou, oameni culi, ceeace trece peste hotarele în care noi am
îngrdit idea frumosului, aceea nu mai este art. Iat puntul

de vedere ce-1 vom gsi mai pretutindeni, la artitii care

înii practic o art. -^^

Oamenii îns cari îi poart cugetrile pe un orizont mai

întins, aceia cari studiaz spiritul omenesc în toate fazele ac-

tivitii lui, recunosc în tot geniul omenirii, luându-l din gra-

dul cel mai înjosit al slbticiei i pân în culmea celei mai

înaintate culturi, o trebuin providenial, un instinct firesc

de a produce, cu mai mult sau mai puin mestrie, obiecte

care nu sunt cu totul de o necesitate practic, cari nu pot
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servi la un uz indispensabil pentru existena omului, obiecte

care sunt inventate de imaginaiune, numai i numai pentru

satisfacerea unei idei de ordine moral. Cum oare vom chema

acele produciuni fie ele orcât de monstruoase, în ochii notri?

Cum vom chema instinctul ce poart pe om a da o realitate

plastic tuturor elucubraiunilor închipuirii sale?

Oare numai acelea ce sunt conforme regulelor esteticei

noastre contimporane i locale se vor putea numi obiecte de

art ? Ce nume s dm atuncea celor care nou ni se par

astzi urâte, i care negreit erau capete de opere artistice

în ochii celor ce le-au executat?

Limbele moderne n'au gsit un termen generic special spre

a denumi toate acele întrupri ale închipuirii omeneti, toate

acele superfetaiuni plastice, care nu sunt dup gustul mo-

dern. Arheologii se vd dar silii a le chema i pe dânsele

obiecte de art', i ei fac bine, cci i acelea purced din

acela instinct al spiritului omenesc. Dolmenele i menhirile,.

acei colosali bolovani de piatr grmdii de Celi în codrii

Armoricei, au aceeai sorginte psihologic cu Partenonul lui

Ictinus i al lui Fidias; ciolanele de animale sgâriate, în timpii

preistorici, cu figure de uri i de cerbi, ce s'au gsit îngro-

pate sub straturi adânci în cavernele Dordoniei, sunt i ele

frai de cruce cu Apolonul din Belvedere i cu Moise al lui

Michel Angelo.

Ce^s mai zic? Slbaticul din insulele Viti ce-i msglete
i-i tatoveaz corpul cu colori pestrie, o face i el dintr'un

cuget analog cu acela care a îndemnat pe Rafael s zugr-

veasc nemuritoarea sa fresc a coalei din Atena.

In toate aceste lucrri, grosolane sau sublime, aceeai in-

teniune, acela spirit domnete: dorina de a face un ce

care sa dea o nalt idee despre mestria omeneasc.

îns fiece epoc, fiece popor chiar, se pricepe într'alt fel

a pune în lucrare acea nobil dorin. De acolo provin gra-

durile în perfeciunea artelor; de acolo provine ceeace numim
stilurile.

Este un fapt netgduit c fiecare seminie omeneasc,.
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— am putea chiar zice, fiecare ramur a seminielor, fiecare

popor distinct, — are în geniul su un mod special de a

concepe i de a produce frumosul plastic.

Acea originalitate a simului estetic se vdete în produc-

iunele unui popor, dela unealta casnic pân la cel mai

monumental edificiu.

Exist dar o caracteristic a popoarelor sub raportul artistic.

Aceea, bine explorat, bine studiat, bine explicat, poate

fi cel mai puternic auxiliar al tiinei etnografice, precum chiar

i al istoriei.

Pentru timpul despre care analele scrise nu ne-au lsat

nici o trdanie, pentru popoarele care au perit cu limba lor,

singure monumentele existente înc pe pmânt pot s ne

desvlue i s ne afirme i tendina ingeniului lor i treapta

lor de mestrie.

Cât este îns de greu a face asemenea distinciuni în

haosul- lumii primitive î

Negreit c în timpul a miilor de secoli cari au precedat

în omenire arta de a pstra prin grai sau prin scris memoria

faptelor, multe popoare, deosebite prin origin, deosebite prin

limb, deosebite prin uzuri, i-au succedat unul altuia pe faa

pmântului. Ele au lsat mai mult sau mai puin, în stra-

turile de pmânt pe care ele clcau, dovezi pipite de inge-

niozitatea lor i de dibcia lor manual.

Astzi tiina arheologic cearc s afle un fir spre a da

de cptâiu acelui labirint ; dar ea abea cuteaz pân acum,

cu ajutorul antropologiei, s fac, printre remiele preisto-

rice, distinciuni de seminie i de neamuri; ca mai mult se

mrginete deocamdat a clasifica produciunile primitive ale

omenirii, într'o ordine cronologic, de pe natura matcrielor

<are au venit succesiv Ia cunotina i la întrebuinarea omului.

Astfel ea socotete, — dup o epoc embrionarie, în care

omul slbatic înc s'a servit numai cu tulpine de copaci i
cu bolovani de stânc — un period în care el s'a învat s
ciopleasc prin ciocnituri piatra i osul, 'apoi iar, prin fre-

cturi, s le lustrueascâ.
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Dup aceea, el a scos din pmânt arama ; a dibuit prin>

deprtri cositorul, i topindu-le împreun, a nimerit bronzul,,

un metal care cu înlesnire priimete forme mldioase, ps-

trând i o trie durabil.

Epoca, zis de bronz, domnilor, are fr tgduial o în-

semntate mare din puntul de vedere artistic ; ea ne prezentat

în toate productele ei, forme ovite de o graie original,

suprafee oable, mldiite cu dungi i ornate cu spturi uoare,

arme delicate ce abia le pot mânui palme foarte mici, po-

doabe trupeti formate din mari spirale elastice, într'un cuvânt,

o colectivitate de obiecte, tot aceleai din falesele Bretaniei

pân în turbanele Livoniei, din fundul Scandinaviei pân sub

Carpaii Bastarnici, obiecte care destinuesc pân la eviden,

rspândirea peste mai toat Europa a unei seminii înzestrate

cu înalte faculti estetice i cu un mare geniu de expansiune.

Oamenii din epoca de bronz se înfrânser, în timpi mai apro-

piai de noi, dinaintea seminiilor mai aspre care aduceau cu

sine ferul...

Dar aci suntem pe limitele timpilor istorici. S ne întoar-

cem iar înapoi ca s aruncm o ochire asupra patriei noastre,

pe vremea când colcoteau în lume poporaiunile, mai mult

sau mai puin slbatice, ale epocei de piatr, i cele mai de-

bile i mai industrioase ale epocei de bronz.

Pe cât cineva ar voi s-i poarte ateniunea asupra 'diver-

selor timpuri când poporaiunea continentului nostru european

s'a simit expus la cltiri mai mult sau mai puin violente,

prin nvlirea în mijlocul ei a nou contingente etnice, va

bga neaprat de se^^m cum-c, la eirea lor din Asia, toate

popoarele cele mari care au avut misiunea providenial de

a crea sau de a reînoi civilizaiunea Europei, au trebuit într'un

mod fatal s intre într'aceast nou ar a fgduinei printr'o

poart comun. Aceste Propiiee ale Europei au fost, — cutez

a o spune, — întinsele i avutele câmpii ce stau dealungui r-
mului stâng al Dunrii, aproape de vrstura ei în mare ; a

fost |ara noastr.

Priivind acum din puntul de vedere istoric înfiarea acestei
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partiLfic a hurupci rsritene, ar crede cineva c Dunrea^

principala arter fluvial a apusului, îndat ce intr într'acea

regiune, închipuete, cu ajutorul celor dou ire de muni,.

Balcanii i Carpai. care dela grania României încolo apuca

direciuni diverginte, închipuete, zic, un fel de mare pâlnie

cscat, care prea a se deschide firete dinaintea anticilor

cuttori de pmânturi.

Latele pustii ale Sciiei, cu orizonturile lor îndoelnice, cik

goliciunea lor neosptoas, parc vin s se înfundeze în acea

bogat arin, unde naturei, — ca i cum ea ar fi voit s ini-

ieze într'însa pe om despre toate avuiele rspândite în con-

tinentul rsritean, — unde naturei i-a plcut a înconjura o-

câmpie roditoare i scldat de mii de râuri, cu o ir de;

muni mrei, pe care cresc codrii vârtoi i în care stau as-

cunse comorile mineralogice cele mai variate.

Pe timpii marilor bjenii ale seminiilor omeneti, cârduri

de popoare, pribegite din Asia, sau c urmase d'alungul râu-

rilor scitice i pe rmurile mrii interioare în care ele s
revars, sau c umblase pe sub poala oriental a munilor

ce înconjur acele pustii, a trebuit neaprat s ishucneascc

într'aceast vale.

Calea însemnat de natur îi ducea nestrmutat în accit

pâlnie, de unde li se deschideau apoi trectorile spre miazz
i spre apus.

De aceea, îndat ce soseau în acest punct de întâlnire comun„

noroadele care aveau odat s cotropeasc Europa se opreau

în valea Dunrii-de-jos i stau la îndoial, pân când, îm-

brâncite de alte horde nvlitoare, ele apucau care decindea

Istrului i dincolo de Balcani, ctre frumoasele ri ale mrii

Meridionale, care în susul Dunrii, pe unde li se însemn
drumul prilor apusane.

Aa dar, cât de departe ar voi istoricul s se urce pe scara

vârstelor, el este sigur de a întâlni, la un moment oarecare

al existenei lor, pe fiecare din marele familii de popoare eu-

ropene, — chiemâ-s'ar ele Pelasgi i Liguri, Celi i Gaeh\

Scii i Gei, Goi i Germani, Sarmai i Slavoni, i chiar
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neamuri altaice ca Ungurii i Turcii, — istoricul este sigur,

zic, de a le întâlni ocupând, cu o statornicie mai mult sau

mai puin dinuitoare, malul stâng al Dunrii de jos. Afar
de locuitorii aborigeni ai Europei, — dac asemenea oameni

au fost vreodat, — i de câteva ramure aezate în înfund-

turele ei septentrionale, se poate, cred, afirma c toate po-

poarele, câte au coprins în trecut i câte locuiesc astzi faa

Europei, toate, intrând într'însa, au pit acest prag comun.

Dar oare lsat-au ele toate vre o urm d'a lor pe aici ?

Anticarul i antropologul gsesc ei cumva s spicueasc pe

aci dovezi de acelea netgduite, care vin s sprijine atât de

puternic spusele i bnuelile istoriei?

Iat întrebri ce se pot cu drept cuvânt face exploratorilor

României i a cror deslegare, într'un mod afirmativ, ar sluji

spre a descurca foarte tare antichitile primitive ale conti-

nentului nostru european.

Feluritele seminii care s'au grmdit într'acest coprins mr-
ginit, spre a se revrsa apoi la diferite epoce peste rile occi-

dentului, s'ar arta aici în fa una cu alta, purtând fiecare

însuiri distinctive, de pe care ele s'ar putea grupa i coordona

cu mai mult înlesnire decât se poate face prin rile rsipite,

unde ele se rspândir mai târziu.

Ar fi fr îndoial un frumos rezultat când am gsi astfel,

întrunite în aceeai ar, în patria noastr, urmele celor mai

multe din anticele seminii care au ocupat Europa, i ar fi

negreit meritul mare al acelora cari, în mijlocul atâtor r-
mie felurite, ar putea s statorniceasc o ordine, o clasi-

ficaiune, întemeiat i pe deosebiri etnografice i pe urmarea

cronologic a timpilor.

Trebuie îns s mrturisim, cu toat umilina, c noi, Ro-

mânii, suntem înc departe de a fi atins acest scop înlat;

abia dac pân acum s'au fcut la noi oarecare dibuiri destul

de puin fericite în domeniul epocelor preistorice.

Pentru ca s putem reui a avea rezultate solide, pe care

s se întemeieze cu siguran tiina, ar trebui ca cercetrile

arheologice ce facem în ar s procead dup un sistem



ARTELE DIN ROMÂNIA, ÎN I'ERIODIL PREISTORIC 18-")

bine raionat, în care s fie prevzute de mai înainte toate

faptele ce experiena a înregistrat prin alte ri, pentru ca

astfel s avem în veci în vedere puntele de comparaiune i
s putem constata tot de o dat i analogia rezultatelor do-

bândite aci, cu acelea obinute aiurea, i elementele adevrat

nou ce se vor ivi pe solul nostru.

Este o ar domnilor, unde cultul arheologiei a intrat în

uzurile poporane. Acea ar e Danemarca. Acolo, ori când

un ran a rsturnat cu ferul plugului o oal vechie, un

ciocan de peatr sau o custur de bronz, el o duce cu mân-
drie la muzeul naional din Copenhaga, unde descoperirea

lui e aezat cu onoare în dulapuri, alturi cu numele d-
ruitorului. Ori ce Danez aspir la fericirea de a vedea pro-

ductul aflrilor sale arheologice înavuind tezaurele artistice

i istorice ale rei.

tii domnilor, c aceasta este un nobil mod de a'i iubi

patria. El dovedete c o naiune care tie aa de mult s'i
respecte datinele printeti, nu voiete i nu poate s moar !

Suflarea trecutului e înc atât de vivace in inima ei, în

cât o va conduce mereu cu aripile destinse ctre viitor !

A dori s putem i noi s deteptm un astfel de sim-

imânt în poporul nostru ; a dori s facem ca religiunea

trecutului s se manifeste la dânsul printr'o preocupaiune

constant despre ceea ce au fost strbunii notrii.

Cel care pune pre la onoarea prinilor si, nu va sc-

pata nici odat !

Dar dorinele mele, trebue s'o mrturisesc, nu se traduc

totdeauna în fapte, i mai adesea, in visurile mele de fal

naional, trebue s m mulumesc cu slabul contingent ce

puterile-mi mrginite îmi permit s dau realizrii lor. Aa
spre exemplu, ca s cercm a aduna elemente de statistic

arheologic i s dobândim pân la oare care punt mijloace

de a clasifica, cel puin <^rosso-modo, monumentele antice

din ara noastr, am redactat acum vre-o doui ani, un fel

de isvod în limb poporan, un Gestionar arheologic care

prin intermediul oficial al ministerului de Instruciune public
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dirigiat pe atunci de instruitul i activul nostru coleg dl. E-

sarcu, s'a împrit pe la învtorii comunelor urbane i ru-

rale din ar.
Au rspuns muli din învtori la întrebrile ce li se f-

ceau în privina vechilor monumente locale, i rspunsurile

multora sunt pline de interes.

Dac prin struina autoritii s'ar fi continuat aceast ins-

truciune arheologic a rei, rezultatele pân astzi sunt

încredinat c ar fi fost foarte însemnate.

Dar nu totdeauna instruciunea domnete în instruciune

la noi, nici cultura la culte, i nu totdeauna autoritile tiu

s preuiasc ideele de tiin i foloasele intelectuale ale

naiunii.

Astfel îns, precum stm astzi cu cunotinele noastre

arheologice, asupra epocei preistorice din România, noi a-

vem numai a constat, de o camdat, ca aparinând proba-

bilmente acelei epoce: movile multe, mari i mrunte, rsi-

pite pe câmpia româneasc;—ulcele i hârburi de form i
de materie grosolan; — câteva custure de cremene i maî

multe ciocane de peatr tare, adunate în aceti doi trei din

urm ani, de câiva colectori, mai cu seam de dl. Bolliac ;

apoi câteva cuvinte i câteva sculpture descriind i reprezen-

tând, în operele autorilor i artitilor grcco-latini, unele obiecte

de art industrial i sumptuarie ale predecesorilor imediai

ai Romanilor adic ale naiunii dacice; i în fine, un câmp
nemrginit, deschis imaginaiunii pentru a'i închipui cum
oamenii primitivi s'au pitit în peterele Carpailor i în co-

libe de lemn, aezate pe taraci în mijlocul lacurilor, spre a

se feri de fearele slbatice, de elefanii flocoi, de maamuii,

de urii speluncilor, de cerbii gigantici, de zimbrii uriai, cari

pustiau codrii seculari din lunca rslat a Dunrii i cari

bolbociau în blile-i revrsate.

Mrginindu-ne îns în cercul mai restrâns al obiectelor

existente, vom recunoate, — precum a fcut tot aci mai de

unzi i dl. Boliac, — c seria de unelte de piatr ce s'a a-

dunai ia noi, In p:riln timp, i mai ales toporaele, ciocanele
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i dltiile multiforme de petre dure, de serpentin, de diorit,.

de ofit i chiar de iesm, prezent o varietate de forme i o

perfeciune de lucrare, care ne fac a socoti pe locuitorii â-
rei noastre din epoca de peatr cu totul aa de înaintai ca

i contimporanii lor din rile unde arheologia preistoric a

dat pân acum cele mai splendide ale ei prinoase.

Cât despre oamenii epocei de bronz, trebue s v mrtu-
risesc, domnilor, c nam avut înc plcerea de a m întâlni

în ar la noi, cu unelte de ale lor, aa de gingae, aa de

frumos mldiate. tim, c chiar dincolo de Carpai, în Ardeal,

s'au descoperit agrafe de ale lor. întortochiate ca nite melci

uriai i brri elastice care se rsuceau dealungul braelor

i a pulpelor, tim c Ungaria, vecina noastr, e una din

rile cele mai bogate în arme i unelte din epoca de bronz.

Dar pe coasta meridional a Carpailor — trebue s'o cons-

tat,—sau c delicaii oameni ai acestei epoce n'au strbtut

de loc, sau c urmele lor stau ascunse sub pmântul nos-

tru, cu mai mult gelozie de cât ale altor populaiuni antice

din România.

Nu trebuie îns s disperm. ara noastr e aa plin de

movile de toate formele i de toate dimensiunile, pe care noi

înc nu le-am explorat, încât se poate foarte bine ca multe

din ele s coprinz comori ascunse din epoca de bronz.

in acele movile se vor gsi negreit multe alte lucruri pre-

ioase pentru arheologie, pe care noi acum nici c le bnuim.
Movilele sunt, fr îndoial, arhive tcute care pstreaz în

negrul lor pmânt, docurriente istorice ale rei noastre din

timpii pe când istoria nu se scria cu condeiul.

Cercetarea lor este una din datoriile cele mai însemnate,

cele mai curioase, dar totdeodat i din cele mai anevoioase

ale arheologilor români. Lsând la o parte greutile curat

materiale, — cci trebue s asude muncitori muli cu sajia i
cu lopata, i salaori cu roaba, ca s despice una din cele mai

mrunte movile, — apoi cu cât rbdare trebue aintit aten-

iunea, spre a nu se trece cu vederea nici una din dispozi-

iunile interioare ale cuprinsului, spre a se înregistra cu scru-
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pulozitate i cu inteligen pân i aternuturile de pmânturi

felurite, de bolovani, de nsip, de hum, de crbuni, de petri

de cenu, care întocmesc o mare parte din acele edificii ru-

dimentare dar masive, unicele monumente poate ale multor

secoli strvechi !

Nu în preumblri de câteva ore, cu oameni adunai în prip

de vtelul satului, prin ademenirea baciului i a cinzecei

de rachiu, nu în zorul unei vratice cltorii de plcere, se

studiaz o movil, astfel încât rezultatele dobândite s poat
fi de folos tiinei, s poat servi de baz neîndoioas la com-

paraiuni etnologice i la teorii de istorie primordial.

Mrturisesc, domnilor, c eu unul n'am putut pân acum

s cercetez interiorul nici uneia din numeroasele movile ale

rei, i nu v voiu putea dar spune dac ele trebuesc des-

picate d'adreptul ori piezi, în perghel sau în rscruce. Atâta

tiu numai, c am auzit de pe la arheologi, cari au fcut i
fac înc explorri însemnate în movilele din Crimea i Rusia

meridional, — aa de asemnate cu ale noastre, — cumc
coninutul pmântului ce constitue movila este adesea neîn-

semntor, de vreme ce mai în totdeauna acel pmânt a fost

grmdit la un loc ca s acopere un obiect oarecare, cldire

sau simplu sicriu mortuar, aezate pe suprafaa sau dedesubtul

solului. Aceasta ne este confirmat i de autorii antici cari au

vorbit despre uzul foarte vechiu al movilelor, întrebuinate ca

monumente comemorative ce se rdicau d'asupra cadavrului

unui ef de popoare, unui erou, sau chiar totalitii luptto-

rilor czui într'o btlie.

Când vede îns cineva mulimea de movile, care stau gr-

mdite pe largi întinderi în unele ri, — i printre ele, i ara

noastr, — nu-i vine a crede c sub fiecare dintr'însele are

s fie câte un mort, i c popoarele vechimei i-au fcut o

petrecere de a presra rposai, astfel încât s împestrieze o

ar întreag cu mormintele lor. Apoi iar unele din acele cl-

diri de pmânt, fcute de mâna oamenilor, au proporiuni atât

de uriae, încât nu s'ar putea crede c, pentru a acoperi -
râna unui singur om, ar fi lucrat mii de oameni în mii de zile.
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Asemenea îndoeli ne conduc a crede c nu toate movilele

câte le vedem pe câmpi i pe dealuri, sunt morminte ome-
neti i nu tuturor se aplic cu juste apelajiunea de mo-
vil, care este un termen slavon, spre a însemna un mormânt.

Poate chiar c cele care mai cu drept cuvânt ar purta acest

nume sunt movilele acelea care la noi se chiam gorgane, iar

în Rusia kiirgany.

Gorgane sunt multe prin România, i de câte ori vre-un

cuttor de comori, cluzit de flcrile ce es noaptea de pe

faa unui gorgan, s*a ispitit a face o groap cât de puin adânc
într'însul, el a dat neaprat peste oseminte de om. Pmântul
din care ele sunt compuse este plmdit cu cadavre.

Gorganele sunt dar adevrate osuare, unde zac generaiuni

antice care, trecând la vecie, au pstrat pân azi tinuite, i
numele i epoca vieuirii lor.

Când vei ei din aceast sal, domnilor, aruncai-v ochii

la dreapta, i în întunericul nopii, vei zri printre crcile des-

puiate ale arborilor din Cimegiu, turnul bisericei St. Ilie. Te-

meliile acelui templu enorial al mahalalei Gorganul se afund
în berile unei movile, unui antic gorgan care a dat numele

su împrejmuirei. Se vede c strvechii locuitori ai mocirlelor

de pe malul Dâmboviei, slbaticii cari rtciau, acum câteva

mii de ani, printre stuful mlatinei Cimegiului, i au înlat

aceast necropol, cu mângâetoarea speran c ea va ti

s detepte în noi o cuvioas amintire.

Nu uitai dar, doamnele mele — cci d-voastr avei inima

miloas, — de câte ori vei purta paii sub umbra rcoroas
a aleclor din Cimegiu, de a saluta cu un «Dumnezeu s-l

erte!y> pe rposaii preistorici ai gorganului dela St. Ilie!

Aceast pietoas datorie împlinit, s ne reîntoarcem iari

privirile ctre acele mii de movile semnate prin câmpiile ne-

rmurite, prin brganele pustii ale luncei dunrene. Vedei

colo un ir de movilite gemene, care aezate câte dou, din

distan în distan, se prelungesc de pe malul Dunrii pâ*i

dincolo de blile lalpuhuluiV In toate direciunile ele îi in-
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tind ramure, alctuite de alte movile, care mai mari, care mai

mici, presrate preste tot întinsul rei!

Ce oare sunt acelea ? Sunt ele hotare înlate între moiile

mai multor neamuri ? Sau mai bine, sunt ele semnele ce c-
luzeau hordele barbare, în cutreieratul pustielor ?

Ici i colea, pe câte un mal înlat deasupra unui râu ce

erpuete pe o matc lat, rsare câte o movil uria ce

domin toat împrejmuirea.

Ca sfincii de granit în pustiele nsipoase ale Africei, aa
îi rdic capetele lor pleuve acei fruntai ai movilelor, pro-

filând de-a-lungul secolilor conturul lor gârbovit, peste lunce

i peste esuri

!

i ele conin o enigm în sânul lor. i ele cer o desîe-

gare, care neaprat va vrsa lumin asupra vieîei omenirii

!

Incercai-v dar isteciunea minii, arheologilor români ! Des-

legai enigma, moderni Edipi ai acestor noui sfinci

!

Eu unul m dau în laturi, cci am spaim de a înfrunta

cu uurin necunoscutul, cu atât mai mult c nu m pot

înc luda c am gsit iearba fearelor

!

i cu toate îns, in minte c acum vre-o zece ani, cl-
torind prin Moldova i mergând dela Ruginoasa la Pacani,

drumul meu m duse d'asupra unei coaste foarte înalte, pe

a carii culme sosind, m aflaiu la poalele unei mari movile

•de unde ochîi mei zrir de odat o privelite mrea, ce

mi-a rmas adânc întiprit în minte. Sub priporul acelei

rpezi coaste de desfura albia iretului, care îi rostogolea

apele sale volburoase pe un nsip aurit; lunca erâ înveselit,

cât puntea coprinde ochiul, cu dumbrave, i prin acea întins

pajite smluit cu toate nuanele unei bogate vegetaiuni,

râul îi rslâ suprafaa sa alburie, spumegând i prvlind

fr încetare undele sale adânci i pripite.

Malul opus erâ foarte deprtat; abiea se zrea sub linia

orizontului râpa surpat care îngrdea de cealalt parte lunca.

L o asemenea vedere statui câtva timp înmrmurit dinaintea

acelui maiestos tabel al naturei.
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Impresiuni ca acestea am încercat aJesea în cltoriele

mele prin ar, i suvenirea lor nu este cel mai slab legmânt

ce strânge inima mea de patrie !

Dar revenind din acel farmec i cugetând la trebuina i la

posibilitatea practic de a 'mi urma calea, mi se pru un

lucru cu neputin ca s m expun a trece da curmeziul

âcea lunc intrând d'a dreptul în apele umflate i argoase

ale iretului. Drept în faa mea nu era drum, nu er vad,

nu era trectoare.

Plimbându'mi îns ochii pe deprtata linie care însemna

pe cer coasta opus, zrii cu mult în susul apei, departe,

foarte departe o alt movil, întocmai ca aceea lâng care

m aflam. Ea domina malul din potriv, precum aceastlalt

încununa coasta de dincoaci. Atunci, urmând cu ochii linia

care se întindea prin lunc între aceste dou movile, vzui

c pe acolo trecea drumul, strbtând apele iretului, prin lo-

curi unde ele erau lat rsfirate d'asupra unui prundi solid.

Movilele erau dar semnele cii, semne aezate acolo de

mii de ani i pe care natura le-a respectat, pstrând acela

curs apelor din lunc. Ele au fost i sunt înc, — precum i
multe altele de aceea specie, — stâlpi militari ai drumurilor

i ai vadurilor
;
printre dânsele au trecut sutimile de popoare

care au strbtut din adânca vechime i pân acum ara

noastr.

V întreb, oare, dup astfel de servicie fcute omenirii, în

timp de atâtea secole nu merit i ele titlul de monumente?
Mai mult decât atâta ! Cei cari le au înlat i cari, dac

s'ar fi gândit numai la îndeplinirea trebuinelor zilnice ale

mrginitei lor viee, n'ar fi ostenit atâta spre a ridica movile,

ci s'ar fi mulumit a pune, drept semne, simple prjini sau

momâie, — oamenii aceia, zic, clditorii movilelor, au avut

negreit în cugetul lor de a face, pentru minunarea posteritii,

lucrri mree, adevrate obiecte de art.

Intru aceste lucrri ins au tiut i au putut ei s con-

centre cea mai întins concepiune a esteticei lor. S nu ne-

socotim astzi nici operele lor. niri mai ales idcea cr Im
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îndemnat a le executa. Dac odinioar n'ar fi pit omenirea

pe treapta unde s'au aflat dânii, ea n'ar fi astzi la culmea

de unde noi îi privim.

Am putea preui i mai bine înnaintrile progresive ale artei

la popoarele primitive, aruncând o privire asupra unei serii

de monumente strvechi, mult mai lesne de fabricat i de

un uz casnic mult mai neaprat decât gorganele mormântale

i movilele militare. Numeroase descoperiri întâmpltoare i
câteva spturi de amatori ce s'au fcut pe la noi, au scos

foarte des la lumin obiecte de lut, oale, vase i mai adesea

hârburi. Unele din acestea poart în formele, în pasta, în

coloritul, iar mai ales în ornamentele i legendele lor, ca-

ractere netgduite ale industriei romane. Dar altele sunt cu

mult mai grosolan lucrate decât olria ce au lsat Romanii

prin rile unde ei s'au aezat : acelea au forme cu totul

strine, ba chiar i desemne gravate pe ele, care nu se gsesc
pe vase romane. Acelea sunt negreit olarii ale popoarelor

barbare, care au precedat aci pe legionarii i pe colonii

Romei. A le clasifica dup neamuri i epoce, este pân acum
un lucru foarte temerar. Eu nu cutez a intra pe o astfel de

cale, unde m tem c voiu fi silit s am recurs la imagina-^

iunea mea mai adesea decât, la cunotine pozitive

Va veni îns timpul când clasificarea va fi posibil i sun-

tem în drept de a atepta dela dânsa rezultate de cea maî

mare însemntate pentru etnologia antic a rii noastre. Dar

trebue mai întâi s explorm mult, s studiem cu ateniune

condiiunile i natura descoperirilor, s le comparm cu obiec-

tele analoage aflate prin alte ri.

Deocamdat m voiu mrgini a face meniune numai des-

pre dou descoperiri care mie unuia mi s'a prut c ofer^

printre toate, un caracter de originalitate marcant.

Sunt vre-o doui ani, de pe îndemnul d-lui Bolliac, junele

d. D. Butculescu a fcut câteva spturi într'o localitate de

pe malul lalomiei, numit Piscul-Crsanii, proprietate a d-lui

Lehliu. D-lui a adus de acolo mai multe vase de lut negru»

ale cror forme i ornamentaiuni nu le am mai vzut la alte
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olarii antice din România, ci numai la vase provenite din

ri celtice, ca Bretania i Irlanda. Mai toate vasele dela Pis-

cul-Crsani sunt reduse în cioburi ; cu toate acestea se re-

cunosc pe dânsele buze tari resfrânte, pântece de oale cu

forme unghiulare, 'nalte scaune conice, mânere subiri i
foarte încovoiate, gurele dese ca de ciur, ornamente cu linii

în zigzag, în fine toat caracteristica unei arte ce n'are nimic

banal, nimic imitat de pe formele cu care ne-au obinuit

popoarele, cu ale cror uzuri plastice suntem mai de mult

familiarizai.

Olria dela Piscul-Crsani merit dar o bgare de seam
special printre cele ce am vzut pân acum ca provenind

din ara noastr, i ar fi bine ca, prin nou exploraiuni, s
se înzestreze i Muzul nostru naional cu o câtime de acele

curioase hârburi, cel puin egal cu aceea ce posed d. Bolliaa

Nu mai puin importante sunt vasele, tot ale d-lui Bolliac,

despre care d-lui ne-a spus aci mai deunzi, c le-ar fi g-
sit într'o necropol antic din preajma Zimnicei. Printre dân-

sele este o urn de lut gros, cenuiu, de o dimensiune mare,

aproape un metru înlime, care înfieaz pe partea supe-

rioar a pântecilor ei un ornament de ease ori repeit ; între

dou brâuri de stelue, adânc tiprite în lut, se deosebesc

ease clrei de o înfiare stranie, stampai cu un relief

destui de uor. Toi sunt identici în form; calul are corpul

prelung i rotunjit la extremiti, iar capul mic. Clreul,
foarte mrunt în proporiune cu animalul, este de o struc-

tur cu totul rudimentar i pare a nu purta nici un vemânt.

Acest ornament este fr îndoial un ce care merit toat

ateniunea. Se pare vzându-1 i luând în seam stilul lucrrii

i provenina obiectului, c din cea mai adânc vechime âr-

murenii Mrei Negre, cari au fost totdeauna vestii prin caii

lor, au adoptat ca ornament favorit al vaselor, reprezenta-

iunca âc scene de clrie. Astfel, sunt vre-o câiva ani, la

18()'j iescoperit în Rusia meridional, în movila zis

Certanilâc-Kurgan, lâng orelul Nicopol, mai multe obiecte

antice de mare pre, printre ""^' ^' !" ^ -^^ magistral de or-

Al I. 0<lobe»cn. Voi. III. , ..
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furrie elen, pe ale crui pântece se vd reprezentai cu

o perfeciune rar, Scii ocupai a prinde cu arcanul i a

împedicâ cu chiosteci picioarele dinainte ale unor cluei sl-

batici.

Arta greac a dat acestor scene o graie natural, pe care

nu o putem cere dela meterii antici din România ; voim nu-

mai s constatm c o idee analog a inspirat pe argintarul

elen care va fi lucrat vasul dela Certamlâk-Kurgan dup ce-

rerea vreunui rege scit, i pe olarul barbar dela Zimnicea.

Clreul care face ornamentul principal al vasului d-lui

Bolliac, — ba i sielua de lâng dânsul, — nu ne sunt cu

totul necunoscute. In mai multe rânduri si mai ales, dup
cum ne încredineaz tot d. Bolliac, acum vre-o câiva ani,

pe malul stâng al Oltului, s'au descoperit mcwiete de argint

în forma staterilor macedoniei, pe al cror revers se vede,

în mai mic, un clre i o stea ce se aseamn foarte tare

cu acele de pe vasul de lut.

Ins, — s ne grbim a o spune, — aceste semne nu sunt

exclusiv particulare popoarelor barbare din Dacia ; s'au gsit

în Panonia monete cu acela tip ; ba chiar monetele galice

din Francia i cele celtiberice din Spania ne prezint o fi-

gur de clre tot aa de grosolan lucrat.

Oare acela popor a preumblat acest tip monetar din r-

sritul pân în apusul Europei ? i dac ar fi aa, care este

acel popor ?

Unii îi închipuesc c Dacii au fost o seminie celtic.

Alii ne amintesc c vechii Gali au fcut în mai multe

rânduri incursiuni prin Orient ; ei, poate, au lsat numele

lor oraului Galai, i fr tgduial l-au dat provinciei Ga-

latia din Asia-mic.

Monetele de care vorbim aci nu sunt în stare de a rezolvi

singure cestiunea ; de aceea ne mrginim a constata acel tip

al clreului în arta plastic a anticilor locuitori ai Româ-
niei i alturi cu dânsul ne simim datori a meniona i unele

monete de argint ce se gsesc în ar la noi i pe care se

vd imitate, cu foarte puin dibcie, tipurile ce figureaz pe
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staterii macedoniei, ba chiar i inscriptiunile de pe dânii,

îns, ca unii ce se vede c nu tiau ce scriu, imitatorii sau

calpuzanii dela noi au scris pe monetele lor numai primele

litere ale numelui lui Filip Macedonicul i, obosii de a imita

caracterele pân la sfâritul cuvântului, s'au mulumit a în-

locui literele urmtoare prin simple linii.

Dac am voi s cercetm cine au fost acei calpuzani, cari

aci la noi au contrafcut într'un mod aa grosolan frumoasa

moned macedonic, am trebui s recunoatem c naiunea

de pe malul stâng al Dunrii care a stat în contact cu Ma-

cedonenii, au fost Geii.

Va s zic, dup toat probabilitatea, noi posedm mo-

neta Geilor, i prin aceasta cunoatem dup tipurile ce sunt

imprimate pe acei bani, gradul în care ajunsese la dânii

cultura artelor plastice.

Dup toat aparena, acei Gei cari bteau monet de ar-

gint, nu aparineau generaiunilor din epoca de piatr, nici

chiar poate din aceea a bronzului.

Cu greu ar veni dar s le atribuim lor uneltele de ser-

pentin i mai puin înc achiele de cremene, cari s'au g-
sit în ar la noi; i ar fi, credem, a face o adevrat con-

fuziune de a prelungi pân în timpii la cari am ajuns, in-

dustriele primitive practicate de omenire, pe când ea înc
nu cunotea metalurile.

Aceasla am puteâ-o face cu atât mai puin cu cât aflm,

tot în rile noastre, mai nainte chiar de Gei, dou popoare

despre ale cror aplecri i mod de vieuire ni s'au pstrat

curioase tradiiuni.

Agatirii, cari locuiau în câmpiile dela poalele Carpailor,

erau oameni desftai i triau o via moleit, zugrvindu-i

o parte din trup cu vii colori i acoperind restul cu •ve-

minte aurite, cu petre nestemate.

Siginii, vecinii lor, — în cari unii autori au avut comica

idee de a vedea pe strbunii iganilor de astzi, — Siginii,

zic, îi petreceau viaa crc^scând herghflii de cai i mânându-i
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atât brbaii cât i femeile, din cruele lor cu cari strb-
teau ara în toate prile.

Nici rtcitorii Sigini (bgai bine de seam c nu este

aci vorba de iganii de atr), nici luxoii Agatiri nu par

a fi fost popoare de acelea cari stau s Instruiasc creme-

nea spre a o face custure, ori s se mândreasc cu modeste

podoabe de bronz.

Când un popor s'a deprins a preface aurul i petrele scumpe

în obiecte de lux, când a învat a face crue, el fr în-

doial a dobândit o cultur mai presus de aceea a timpilor

curat preistorici. Arta, la dânsul, a ajuns la un grad mai

înalt i, cu toat c pân azi nici un monument existent nu

ne poate da o idee exact despre artele Siginilor, i mai ales

ale Agatirilor, noi ne socotim în drept de a induce din pu-

inele spuse ale scriitorilor vechi, c aceste popoare se pu-

teau asemui în cultura lor artistic cu popoarele cele mai

înaintate ale Sciiei, iar mai cu seam cu urmaii i cu ve-

cinii lor, cu Dacii.

Putem oare zice, când ajungem a vorbi despre arta Da-

cilor, c ei se aflau înc în epoca de piatr, sau s ne închi-

puim c ei nu cunoteau decât bronzul, la momentul când

îi vedem în faa Romanilor?

Asemenea alegaiuni nu pot aduce decât confuziune în

puinele cunotine ce avem despre art la acel popor, care

închide periodul preistoric al analelor arheologiei noastre.

Am fi tiut mult despre starea de cultur a Dacilor, dac
atâtea cri câte s'au scris în vechime despre dânii ni s'ar

fi pstrat. Dar soarta pare c'ar fi voit s ne recuze orice alt

origine decât pogorârea noastr din neamul roman, ne-a

redus la foarte puine cunotine despre acel popor din Car-

pai,' care îngrijase tare pe împraii Romei.

Câteva scurte pasage în puini autori vechi i baso-relie-

furile columnei Traiane, iat la ce se reduc azi documentele

istorice, ale limbei, ale artelor la Daci.

tim îns c ei iubeau cultura i cutau prin toate mij-

loacele a se folosi de dânsa. Când Decebal, regele Dacilor,
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învinse armata împratului Domiian, el impuse ca condi-

iuni de pace rspunderea unui tribut în bani i trimiterea

în Dacia a mai multor meteri romani, cari s instruiasc

pe locuitori în artele rzboiului i ale pcii.

De aceea poate când, cu câiva ani în urm, Traian veni

în Dacia s rzbune onoarea armelor romane, el gsi pe

Daci preparai pentru o rezisten puternic, aprai în ce-

ti de piatr i în metereze de pmânt încinse în arcuri de

pari, bine munii cu maine de rzboiu construite de pe mo-

dul roman ; astfel ni se arat ara i armata Dacilor pe mai

multe din scenele ce întocmesc spirala de sculptur a colum-

nei Traiane.

Ins, pe lâng cldirile de piatr cubic, pe lâng colona-

dele i frontoanele de stil roman ce decora unele ceti da-

cice, ni se arat, tot pe column, i unele construciuni de

un caracter mai local.

Pe la începutul primului rzboiu dacic, vedem o scen în

care ostaii romani dau foc cu torele la nite colibe fcute

de scânduri i aezate pe nite taraci înali cari es din ap.
Ai zice c vezi pe column pichete de ale grnicerilor ro-

mâni din insulele Dunrii.

Apoi într'alte locuri, cldiri izolate stau împrejmuite cu

uluce formate de blni retezate piezi la vârf. Cine din noi

n'a vzut asemenea împrejmuiri la curile locuinelor muntene

de peste Olt?

Sunt înc pe column i ziduri de ceti dace, care se re-

cunosc a fi cldite cu pmânt btut, amestecat cu paie i
nuiele, i aezat între doi prei de scânduri ; se vd i
oameni aducând cu courile pmântul spre a umple acel

prete.

Mi s'a întâmplat i mie, domnilor, a vedea rmie de ale

unor asemeni ceti ; la dânsele palisadele de lemn au perit

negreit, mistuite de incendiu, iar pmântul btut dintre ele

s'a întrit, s*a pârjolit i a format o mas compact, rocat
pe care abia a putut-o mcinâ pân astzi aciunea distruc-

toare a timpului.
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Eram cu d-1 Bolliac acum vre-o trei ani, când, punând s
sape în jurul unei vechi ceti ce domin valea Prahovei între

Pucheni i Tinosu, am dat peste asemenea ziduri i ne-am

mirat de dinuirea unor cldiri ce par a fi fost atât de fragile.

Nu mai puin durabile îns se par a fi fost i unele uzuri,

a cror origin antic arta singur ne-a pstrat-o. Când vedem

pe column vemintele ce poart Dacii : cmaa lor cu mânece,

strâns la mijloc i crestat la poale de ambele pri : iarii

i opincile ce le acoper picioarele
;
gluga loas sau sarica,

atârnat de umeri ; chica pletoas a lupttorilor, i mai cu

seam arc ce acopere capetele efilor, ale Zarabilor, precum

îi numete lornandes, nu ne putem opri de a recunoate în-

tr'însele chiar portul muntenilor notri.

Vlurile ce îmbrobodesc capul femeilor dace sunt înc ma-

ramele stencelor noastre.

Vom avea ocaziunea altdat, sper, de a vorbi mai pe larg

de costumul naional al Românilor i de originele lui. De o

cam dat ne mrginim a pune în comparaiune portul Mo-

canilor, i mai ales al Moilor din valea Haegului, cu îmbr-

cmintea vechilor Daci.

Dacii, dup toat probabilitatea, au fost mai cu seam un

popor de munte ; din stâncele i de pe plaiurile Ardealului

ei îi întindeau domnia peste ara Mureului, peste Oltenia,

peste inuturile Timeului i mai departe. Pe esurile despre

rsrit edeau Geii, pe cari ei îi supusese domniei lor.

La munte dar, i mai ales în jurul acelei Sarmisegetuze,

pe care columna Traian o reprezenta printr'o vast împrej-

muire de piatr cubic, în luntrul creia stau grmdite
multe i înalte edificii, la munte a rmas tradiiunea portului

dacic mai struitoare
;
i aceasta, nu numai în forma îmbr-

cmintelor, dar cu toat probabilitatea i în coloarea lor. Dacii

n'au purtat haine poleite i tatovagii pestrie ca Agatirii, pre-

decesorii lor ; hainele erau la dânii de lân alb, de cânip

alb, i tot astfel sunt i acum ale muntenilor români.

Nu vreau s anticipez asupra subiectului unei viitoare con-

vorbiri, cu atât mai mult c timpul este înaintat ; dar nu m
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pot opri, d-lor, de a v atrage bgarea de seam chiar aci,

unde a fost vorba de albele straie ale Dacilor, asupra unui

caracter distinctiv al portului românesc.

Poporul la noi se îmbrac în albe, atât vara cât i iarna
;

albul la dânsul e coloare predomnitoare
;
i bgai de seam

c nici un alt popor european nu are aceast predileciune

pentru coloarea candoarei. cum zicea, acum câiva ani, un

mare poet al României.

Dar s grbim.

Armele ce poart Dacii pe columna Traian ne arat în-

vederat c ei nu se luptau nici cu topoare de piatr, nici cu

paloe de bronz. Petrele de pratie le mnuesc numai auxi-

liarii germani ai legiunilor. Dacul ine mai adesea în mân
un mare cuit în forma unei secere puin încovoiat, pe care

cu nedrept cuvânt unii autori au semuit-o cuitoaei cu cârlig

a lui Chronos, obiect de uz casnic ce se numiâ apTur/ la Eleni.

Cuitul Dacilor seamn mai mult, la ti i la mâner, cu

hangerul persian, cu kinjaliil Cerkejilor.

Dar luxul cel mare al Dacilor se arat in scuturile ovale

ce poart ei la braul stâng. Pe acele scuturi, ornamentele sunt

atât de variate cât i graioase, i acest lux al pavezelor da-

cice a dat ocaziune unui învat francez d-lui- de Lasteyrie,

ca s emit, în Academia Inscripiunilor i Belelor-litere din

Paris, opiniunea c acele arme defensive ale Dacilor, care în

aa mare câtime au împodobit triumful lui Traian în Roma,
erau nite bogate obiecte de art, îmbrcate cu aur, decorate

cu ornamente, sculpturale i cu pietre scumpe.

De la aceast ipotez,, vom trece la un fapt atestat de scriitorii

antici, adic la sumptuozitatea ce Dacii depuneau în flamurele

sau praporele lor de rzboi, în acei dragones pe care i Ro-

manii, din cauza aspectului lor mre i îngrozitor, îi adoptar
pentru armat, îndat dup rzboaiele dacice. Dragonil erau

lungi prjine d'asupra crora stâ fâlfâind un balaur, cu capul

de bronz aurit i cu trupul mobil de o stof purpurie. Când
în micrile ordielor vântul umfla acei balauri, ci preau ca
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un stol de zmei fantastici, ameninjând fioros pe dumanii din

faa lor.

Dacii, în fine, preuiau i luxul uneltelor casnice ; ei aveau

bogate vase de argint i de aur
;
pe columna Traian se vede

cum Romanii încrcau crue i desage cu asemeni despuieri,

luate de pe la Daci : i Dione Casiu, istoricul lui Traian, ne

povestete cum Decebal, desperat de a vedea capitala i ara

lui cotropite toate de Romani, mai nainte de a se ucide cu

propria sa mân, puse s abat apele râului Sargeia, i prin

Romanii robii, pe cari apoi îi ucise, îngropa în albia râului

i acoperi cu bolovani de pietre, toate comorile lui, compuse

din obiecte de aur, de argint i din multe niîstemate. Se vede

c mai târziu un prizonier dac destinui lui Traian secretul,

i avuiile lui Decebal fur duse în Roma, unde servir la

edificarea mreei columne, a arcului de triumf i a forului

divului împrat.

Ins, printre odoarele luate dela Daci erau mai ales dou
vase de argint i un corn de zimbru împodobit cu pietre

scumpe. Se zice c Traian le lua cu sine, i mergând mai

târziu în Siria, le depuse cu propria sa mân în templul lui

Jupiter Casiu, din cetatea Seleuciei.

Negreit c vor fi fost preioase obiecte a le artei indigene,

acele vase i acel corn al unei fiare din codrii României, pe

care gloriosul împrat le alese dintr'atâtea avuii, ca s le

închine zeului ce-1 ocrotise în uriaele sale lupte cu Dacii,

împreun cu cornul rpit din comorile lui Decebal, perir i
puterile i artele acelui mândru popor. Geloi pân la sl-

bticie de libertile i de bunuriie lor. Dacii simindu-se în-

frâni, deter înii foc la cetile i la colibele lor, prvlir
în prpastie vitele ce-i hrneau, i-i cutar scparea, cari

sorbind din cupa de otrav, cari prsind ara lor sub-

jugat.

Astfel se stinse din România trufaa naiune a Dacilor,

cufundând în peirea ei i monumentele ce ea putuse înla.

De aci înainte soarele Romei rsare pe malul stâng al

Dunrii

!
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Vom cuta într'alt rând, domnilor, a recunoate câte re-

flecte din razele lui s'au mai pstrat pân azi pe pmântul

României ^).

Bucureti. Decembrie 1872.
Tip^xrit n. Columna Ud

Triau din 1S74.

umna lui Troian din Decembre 1872, a publicat i thi mic me-

moriu al d-lui Odobescu •Despre un vas de lut cu numele lui Decebal,

descoperit la Blain in Bretania». Pe un fragment de lut smluit rou.

de acela ce se ziceâ în vechime lut samian, pare a se vedea un barbar

Ifînuit Aceasta este poate o amintire a r/.boalelor dacice.



Fumuri arheologice scornite din lulele preis-

torice, de un om care nu fumeaz.

tim deocamdat atât de puin asupra vechilor locuitori ai

rei noastre, am dobândit înc, prin a noastr proprie lu-

crare, aa de puine cunotine despre antichitile naionale»

ne-am câtigat pân acum' aa puin credin în cercurile

tiinifice ale lumii civilizate, încât, zu, nu s'ar prea cdea
s ne mâncm de îndat acea brum de credin, cum zice

Românul, prin emiterea unor ipoteze de o natur mai mult

sau mai puin fantastic, care nu pot s provoace decât un

zâmbet ironic pe buzele adevrailor oameni de tiin.

Aceast cugetare a fost din nou deteptat în mine mai

deunzi citind în Trompeta Carpailor din ^/V, Fevruarie (No.

1045, anul IX) înc un articol, sub rubrica ; Arheologia,

subscris de d-1 Cezar Bolliac. Intr'însul e vorba de Uzul fa-

matului din timpii preistorici, i eruditul preedinte al co-

mitetului nostru arheologic ne spune c Pomponiu Mela,

acel geograf spaniol ce scria latinete cu 60 or 70 de ani

înaintea concuistei Daciei de ctre Traian, «atribuie numai

Tracilor celor vechi uzul fumatului;» apoi adaog c: «Dacii

ale cror obiceiuri urmeaz s fi fost mai aceleai, cu ale

vechilor Traci, nu mai este îndoiealâ c fumau, c fumau

din lulea prin vreun fel de eve subiri care n'au putut

s reziste pân la noi;» în fine ne arat c d-lui a gsit

însui pân acum, «printre vase i cioburi de vase preisto-

rice,» în trei localiti diferite la Vdastra din Romanai,

la Hunia de lâng Calafat, i la Piscu-Crsani de pe lalo-



FUMURI ARHEOLOGICE 203

mi, trei lulele de lut negru, care sunt leite poleite «lulele

româneti î»

Iat o frumoas descoperire arheologic, i când un om
ca d-1 BoUiac o întemeiaz pe carte letineasc, pas de nu

te minun !

La noi lumea nu se prea ocup de arheologie, i prin

urmare poate cu înlesnire s creaz în erudiiunea ori-cui.

De ce îns noi, dac în adevr ne taie capul i dac ne in-

teresm la starea de cultur a compatrioilor notri, — de ce

s ne facem o glum din mijloacele ce avem pentru a-i

instrui ? De ce s nu tratm tiina cu seriozitatea ce i se

cade i s n'o prezentm precât ne d mâna, subt aspectul

ei cel adevrat i respectabil, atât publicului Român, care

poate avea o naiv încredere în noi, cât i strinilor cari ne

judic cu mai mult juste, dar i cu mai puin îng-

duial ?

Eu crez c aceste idei ar trebui s cluzeasc pe toi aceia

cari, cu pana sau cu limba, vor s contribue la lirea cu-

notinelor de orice natur printre poporul român, sau s
rspândeasc prin strintate noiuni tiinifice despre patria

noastr.

Cu aceast învtur a vrea doar s s aleag bine-

voitorul cititor, din paginele ce-i stau dinainte.

Restul e numai fum!

S ctm dar, pe urmele d-lui Bolliac, a aduna fumul din

antichitate, i s ne întrebm i noi dac cu adevr el a

eit din lulelele preistorice.

Cu vre-o cinci sute de ani mai nainte de Pomponiu Mela,

printele istoriei, adic elenul Erodot, auzise c Masageii,

un popor care locuia dincolo de marea Caspic, pe malurile

râului Arax, râu mai mare chiar decât Dunrea, c «Masa-

geii descoperise un copaciu ale crui fructe ei le arun-

cau pe jratic, stând cu grmada adunai împrejurul focului

i din fumul ce se înla, i pe care-1 miroseau, ei se îmb-
tau. precum '/rrr]] djn vin; i cu r?*it mni mult aruncau de
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acele fructe pe foc, cu atât mai mult se îmbtau, pân în

«sfârit se sculau i se puneau pe cântece i pe jocuri^)».

Alt unde-va, tot Erodot mai zice c Sciii, intrând sub

nite acoperiuri de pâsl, pun smân de cânep pe petre

roite în foc; i când acea smân începe a arde, ea rs-

pândete un fum mai tare decât aburul bilor din Grecia;

i Sciii, ameii de acea abureal, se pun pe urlete. Aceasta

le serv lor de baie -).

Aci poate precum observ d-1 G. Rawlinson, traductorul

englez al lui Erodot ^), scriitorul elen a confundat dou uzuri

distincte ale Sciilor: adic, pe deoparte bile de abur pe

care le întrebuineaz înc i azi Ruii, producând abureala

prin turnare de ap pe petre roite în foc, iar pe de alt

parte, afumarea cu fructul unei plante, pe care vzurm mai

sus c Masageii o aruncau pe foc spre a se îmbta din

fumul ei, cântând i jucând în beia lor.

Acea plant ar fi dar chiar cânepa -/.âvvapic;, ce crete, i
de sinei i semnat, în Sciia; care se aduce cu inul, dar

e mult mai presus decât dânsul prin grosimea i înlimea

M Herodoti lib. I, §. 22: «"AXXa §£ a^L ss£Opyjax>ai §£v5p£a zap-

TTO'JC 'coLo6a5£ T'.va<; <i;£povTa, tod? £7r£'lT£ av £c twoto aov£Xi)-io^

Ttad llXa? xal Trop avazao'^iov'caL vhyXi^ TZB^iil,o]xiyovic, kizi'^âXk

£711 To ;uâp, oarppaivo{i£voD^ §£ xaTa7'Xo[i£vor) zob xapTTOD too Itzi-

PaXXojxjxvoD •j.£^Da%£G^aL r^
6§{j.fj xaxâ 7r£p "EXXirjvac t(î) ol'votp,

TTAcOvo? §e lxLpaXXo{i£Voi) To5 zapTTor) (xâXXov »j.£â'6ax£(;^a'., i? o

h<; op^/riGi'v T£ aviaiao^ai %al i^ aoi§7]v a7rr/tv££Cî^ai.»

2) Idem. lib. IV, §. 75: Tabz-qQ wv ol Ivco^ai r^c 7tavvdpL0<; t6

a7r£p[ia £7r£av XcipcocîL, oTroSovooai dtto^dvoooi otco zob^ 7r(Xooc, %al

£7r£tT£v ijrtpdXXooai t6 aîrpjxa £;ri too? ^La^^avac Xi^odc te]) Tropi

t6 §£ ^o|j.r^Tai £7ULp7.XXojJL£V, y.al ariiSa 7rap£)(£rai ToaaoTTjv wars

'EXXy]vl7//j oo§£{JLia av {iiv Tropr/j a7roxparr]c5£i£. Ot §£ Sv^oO-ai aYa-

{j.£V0L T^ Tiopirj wpoovTai. TooTo a'^i dvil XooTpoâ sGzi.

^) History of Herodotus. A new english version by George Rawlinson,

New edition, voi. III, p. 55, note 6.
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ei, i din care Tracii îi fceau veminte întocmai ca cele

de in \).

Este de crezut c Pomponiu Mela, autorul predilect al d-lui

Bolliac, împrumutase tiina sa dela Erodot, când ne spune

c «locuitorii Traciei nu cunoteau uzul vinului, ci c, mân-

când ei se aezau împrejurul focului, aruncau pe jratic nite

semine i prin mirosul lor deteptau într'înii o veselie ana-

log cu a beiei-)».

Din acela uz pare a proveni i numele de KaruvopâToi (de-

rivat din xa~voc, fum) pe care Strabon^), într'un pasagiu cam
încurcat, îl d locuitorilor Mesiei, d'a dreapta Dunrii.

i Plutarc, sau poate un altul ce a luat numele lui Plu-

tarc spre a scrie un mic tratat despre .« Mamlrlle râurilor l
munilor i despre cele ce se gsesc tntr'insele», vorbind de

râul Ebru al Traciei (Maria de astzi), arat c «în acel râu

se nate o plant asemnat cu ovârfuH), ofv-Yâvw 7raf>o{xoioc,

ale crei cptâie Tracii le culeg spre ale arunca în foc, dup
ce sunt stui de mâncare, i absorbind prin dese aspiraiuni

1) Herodoti lib. IV, §. 74: «''Eat'. §£ a^i '/tâvvaP'.c ^oojivY] 'sv zr, yw-

yr^ -Xt^v z'xyj)zrixo<; xal «xsYâO'soc zm Xivo) sjj/^spsaTâiY] raor^j §£

"OAÂtî) ')zz^jrpi^jzi r^ xavvoji'.c. Aorrj xal aoTOfiarirj xal a;r£i(iO{j.£V7]

z'nzi'., xal ki ai')zrfi 0p"/jixs<; {jl§v xal srjiara roisoviai toîai Xivsoi'jf.

ojj.O'.oraTa...»

2) Pomponii Melae de situ Orbis lib. II, cap. 2: «Vini usus quibusdani

ignotus est : epulantibus tamen ubi super ignes, quos circumsident, quee-

dam semina ingesta sunt, simiiis ebrieti hilaritas ex nidore contingit.»

^) Strabonis Geographicarum lib. VII, cap. 3, §. III: «AeYi os tooc

Mooo'j 6 floostSwv'.oc xal l[i.»J>{))(ov aTrdyeaTai xaT'sooePetav, §ia Sâ

ToOto xal O'psu.'j.drcMV jjiXtt'. Si 'f^/rpzrt:. xal YâXaxtt xal xo(>(o Cwvtac

'tjxb'''t{yyf'\iu -oiâ 5^ toOt') xaXs'Iod-a'. O-âorjsPsî xs xal xairvopâra;.»

§. IV: «(T6 8s 5yj xal O-so'JsPsî? '-/ojilC^v xal xaTuvopira tooc

s{>/j{j.ouî 'pvatx<i)v Tf-iopa EvavT'.oOtat lati; xoivat oiroXTJtj^sotv.»

) Doctor A. Fetu în Enumeraiunea specielor de plante cultivate în

gradina botanica din Iai pân ia anul 1870, p. 42, (extras din Revista

tiin(ijic).
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fumul sau mirosul, care se ridic dintr'însele, se îmbat i
pic într'un somn adânc ^)».

Pliniu cel btrân schimb i soiul plantei i scopul fumi-

gaiunilor scitice, când ne spune, urmând întru aceasta unui

medic grec numit Apolodor, c Barbarii, spre a-i scdea vo-

lumul splinei i a se face astfel din zi în zi mai sprinteni i
mai vârtoi, aspir pe gur fum de sbiu-), (cypirus est

gladiolus, ut diximus, rdice bulbosa...) i nu es din cas,

pân a nu fi fcut în fiecare- zi o asemenea abureal^').

Dac barbarii lui Apolodor sunt tot aceia cu Masageii i
Sciii lui Erodot, cu Cabnobaii mesi ai lui Strabon, cu Tracii

lui Pomponiu Mela i ai falului Plutarc, apoi trebuie s re-

cunoatem c toate popoarele Scitici au practicat fumigaiuni

de diferite specii, cu scopul, unele d'a se înveseli dup mas,
spre a cânta i a juca; altele spre a adormi; altele, spre a-i

întreine sntatea. în primul caz, ei sorbeau fum de cânip,

în al doilea abur de ovârf, în ultimul în fine se afumau cu

pârleal de sbiu.
Dar toi scriitorii vechi cari ne-au pstrat tradiiunea acestui

uz, ne afirm totodat c Barbarii aruncau d'a dreptul pe

foc plantele afumtoare i le absorbiau mirosul, stând în

preajma focului. Niceri dar nu e vorb de pipe i de lulele.

Prin urmare chiar de-am voi, spre a face plcere d-lui Bol-

1) Plutarchi fragmenta et spuria, edid. Fr. Diibner. Paris, 1855, p. 82:

«[Jspi TTOTi'ittov xalopwv iîrcovO'iLai; 7.ai twv iv aotoi? OpLgxojisvtov.»

§. III. 3: «rsvvâTat §£ iv aoup (up TrpOâLpTj^.svt.) TcoratM») '-^^ppo))

poidv'/j TrapdjJLO'.o? opqâvtj), f^g xa axpa âp£'^d[X£Voi ©pâ'/s? iziTi-

-O-SaCt TUSpl {JLSTd IOV 7.6pOV T^C S'/][X7]Tpia7f^g ipO^Tj?, 7v7.l '^tjV b.VJ.'Sl-

pO[j.svr^v avaO-ojJLiaj'.v S£)(d[X£VOL zaXc, dvaTivoialc;, xapoâvial zai si?

Paâ-6v DTivov xaTapspovTac.»

") Doctor A. Ftu, loc. citat. p-ag. 51.

^) C. Plinii Secundi naturalis historiae lib. XXI, § 69 : «Quod ad cy-

piron attinet, ApoIIodorum quidem sequar qui negabat bibendum: . . .

mirumque tradit, barbaros suffitum hujus herbae excipientes ore, lienes

consumere et non egredi die omni, nisi ab hoc suffitu : vegetiores enim

firmiorcsque sic .eiiam in dies fieri».
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liac, s recunoatem c i Dacii fumau ca Tracii lui Pom-

poniu Mela, apoi tot n'am avea de unde scoate, c «ei fumau

din lulea».

Abia dac rsfoind prin reetele medicale ale btrânului

Piiniu, gsim c: «fumul rdcinei uscate de podbeal sau

de limba-vecinei^),— bechion quae et tussilago dicitur, — fiind

aspirat printr'o trestie i înghiit, vindic, dup cum se crede,

tuea învechit-).

N'ar fi oare, v întreb, cam mult cutezare de a preface

trestia, arundo, rpcigoilor lui Piiniu, intr'o «lulea cu eava

subire», care, în puterea unei imaginaiuni arheologico-ca-

loiatrico-poetice, am închipui c Traian, blândul Traian, osân-

dise pe srmanii Daci, 'ofticai de neîmpcatele lui prigoniri?

Numai astfel s'ar putea îns explica pentru care cuvânt

Dacii, despre cari, — cum ne încredineaz d. Bolliac — «nu

«mai este îndoial c fumau, c fumau din lulea prin vre-un

*fel de evi subiri care n'au putut s reziste pân la noi»,

cum Dacii nu ni se prezint toi cu luleaua în gur, pe co-

lumna din forul lui Traian.

Fiindc îns se vede c arhitectul Apolodor a uitat s ne

pstreze, in baso-reliefurile sale, acel netgduit instrument

întrebuinat de Daci pentru fumat, cerem voie d-lui Boliac a

descrie aci, în câteva cuvinte, lulelele ce d-lui a descoperit la

Vdastra, la Hunia, i la Piscu-Crsani, numai i numai spre

a îndeplini o aa regretabil lacun a arheologiei dacice.

Din dou lulele care sunt întregi în coleciunea de vase

preistorice a d-lui Bolliac, una are forma foarte comun a

lulelelor ardeleneti, cu o buz teit în partea despre eava
'-i 'M trupul tiat în opt laturi pe din-afar; alta are coada

•) Doctor A. Ftu, loc citat p. 30.

^) C. Plinii Secundi lib. XXVI, §. 16: — «Hiijus ^bechion et alio no-

mlne chamseleuccn i arida* cum rdice fumus per arundiiiein liaustus et

devoratus, veterem sanare dicitur tussim» La cartea XXIV. §. .'), tot Piiniu

spune despre aceast plant câ i se Jirde rdcina pe crbuni de ciparos

i. ia cazuri de tuse Învechita, se aspir fumul printr'o pâlnie (per in-

furnibulum ).
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adus melc i un ornament în zigzag spat în jurul gurei.

Amândou sunt de lut negru.

Cât despre «obiectele preistorice de pmânt, în forme ro-

tunde i mai ltree, seci înluntru, ne având decât o sin-

gur gaur de-asupra», i pe care d. Bolliac le crede a fi

umflate prin suflare» i a rspunde cu narghileaua portativ

a Perilor, mrturisim c, nu numai ele nu concord întru

nimic cu practicele afumtoare atribuite Tracilor de ctre au-

torii antici, dar înc nu prezint nici una din condiiunile

materiale care s înlesneasc orice fel de fumat. Abia dac
ar putea servi ca un fel de candele, de fptur cu totul pri-

mitiv.

Inchipuiasc-i cineva dou scoici de lut ars lipite una de

alta pe muchi i având d'asupra unuia din esturi, o mic
gurice care pune cavitatea teit a obiectului în comunica-

{iune cu aerul exterior. Stau de m întreb cum a avut rb-
dare d. Bolliac s vâre prin acea mic gurice i tutun i
iasc aprins? Eu bnuiesc c Dacii, — oricât de mult le-ar

fi plcut luleaua, — ba chiar i d. Bolliac, s'ar fi lipsit de

fumat de-ar fi fost silii tot mereu s umple i s aprinz o

astfel de narghilea, stând apoi cu gura cscat de-asupra ei

ca s aspire ibriimul de fum ce poate ei pe acea micros-

copic gurice.

Ierte-ne dar autorul articolului despre Uzul fumatului din

timpii preistorici, a-i mrturisi c descoperirea sa de narghi-

lele preistorice ne-a adus fr voie aminte o scen glumea
dintr'o vesel comedie jucat la teatrul Palais-Royal din Pa-

ris ^), în care un arheolog pasionat din provincie. Preedinte

al Academiei din Etampes, descopere i el, în gunoiul din

poian, un mâner de vas... casnic, pe care-1 boteaz de la-

crimatoriu... al decadenei, întrebuinat de Romani în mo-

mente... de intime expansiuni.

în privina lulelelor preistorice îns au apucat ali arheo-

^) La Grammaire, comedie-vaudeville par M. M. E. Labiche et A.

Jolly, 1866.
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logi înaintea Preedintelui Comitetului nostru arheologic, des-

coperind în mai multe pri ale Europei apusane, pipe ames-

tecate printre obiecte antice.

La 1786, în Burwein. lâng Conters din cantonul Griso-

nilor în Elveia, s'au descoperit dou hârdiae de bronz care

conineau brri de aur, fibule sau chiotori în spirale, mo-

nete iVlasaliote, un vas de argint i nite mici pipe pe care

le-au crezut pe atunci a fi instrumente de ale augurilor ro-

mani, dei cele mai multe din obiectele d'acolo par a fi fost

de form barbar ^). Tot în Elveia s'au gsit adesea ase-

menea pipe: una de pmânt laMorges; alta de ferla Augst;

una tot de fer la Develier printre ruine romane; înc una

de fer s'a descoperit la 1854 sub trunchiul unui vechiu stejar

din pdurea dela Faoug, lâng Avenches ; tot aci, în vechia

cetate Avenches, la patrusprezece picioare adâncime, împreun

cu olrie purtând inscripiuni latine, s'a gsit i o pip de

lut, de o form cu totul original, de vreme ce închipuiete

o mân cu mânicu încreit, inând un pahar conic.

înc i în ruinele romane dela Lausana i în cele dela

Saint-Prex, între Rolle i Morges, s'a aflat câte o pip de

fer; iar d. baron de Bonstetten, care raport toate aceste

fapte i d chiar desemnele acelor pipe, nu se poate opri

d'a începe descrierea lor prin aceste cuvinte : «Risum teneatis!

Iat înc pipe '-) » Printre arheologii elveiani renumitul Troyon,

ne mai putându-se îndoi de antichitatea acelor obiecte des-

coperite printre rmie ale timpilor vechi, a emis opiniunea

c ele ar fi jucrii de copii.

in Germania, i mai ales în movilele din districtele Freesen

i Osnabriick, din Hanovra, se gsesc, împreun cu oale, cu

topoare i cu cuite de silex, nite mici pipe de lut, tiate

piezi la gur i pe care oamenii locului le cred a fi. fost

pipele de fumat ale unor genii sau uriai numii Aiilk, cari

') Roede und Jscharner. Der Kanton^Graubunden,

-) De Bonstetten. Recueil dantlquit^s suisses, avec planches litliogra-

phiees. Berne 1865, planche XIV i Supplement. Lausanne, 1867, plaii-

che XI.

Al. I. CM„U-Hrn. Voi. ni.
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au fost îngropai în acele movile, ce poart i ele numele de

Aulkeen-Grceber^).

Un învat german, d. Chr. Keferrstein ^), cearc s explice

întrebuinarea acestor pipe, artând c Celii din Irlanda au

fost, din epocele cele mai strvechi, în raport cu America,

neînduoioasa patrie a tutunului i a pipei •').

în adevr printre antichitile desgropate în Irlanda i Sco-

ia, ba chiar i în Englitera, s'au artat adesea pipe mici, c-
rora poporul irlandez le d numele de Danes pipes (pipe

danese), iar cel scoez, de Celtic i de ^'////z /7//7^5, adic pipe

ale Celilor i ale geniilor Elfi.

D. Collingwood Bruce*), în scrierea sa The roman Wall, arat

c a gsit pipe de lut pentru fumat în mai multe staiuni

romane din Anglia i chiar lâng zidul roman din Londra,

în vecintate cu Turnul (The Tower); iar d. Daniel Wilson,

descriitorul antichitilor scoeze ^), memorând despre nume-

roasele pipe ce s'au aflat la North-Berwich i în Irlanda,

crede c uzul fumatului exista la popoarele celte mai nainte

d'a se fi adus tutunul din America, i c el se practica poate

cu cânip i alte plante.

In Frana îns arheologii s'au artat mai cu rezerv în

privina pipelor ce ei au descoperit pe ici i colea, i abatele

Cochet, neobositul explorator al antichitilor Normandiei, nu

1) Wcechter, Statistik der heidnischen Denckmale in Hannover. Hanno
versches Magazin, 1841, p. 675—685.

^) Chr. Keferstein, Ansichten iiber die Keltischen Alterthumer, die

Kelten iiberhaupt und besonders in Teutschland, Halle, 1846, Voi. 1,

p. 148.

^) Despre originea american a plantei tutunului, nicotiana tabacum,

i despre uzul strvechiu al pipei de fumat la popoarele noului conti-

nent, se poate consulta mai ales scrierea lui Tiedemann. Histoire du

tabac ; — studiul lui Fairholt, Tobacco and its Association, în publica-

iunea Notes and Queries, 1 Series, Voi. II i VII ; — Wilson, Prehisto-

rical man, Voi. II; E. Stevens, Flint Chips, p. 315 i altele.

*) Collingwood Bruce. The roman Wall. in 8, 2 edit.

^) Daniel Wilson, Prehistoric annals of Scotland, 2 edit. London, 1863

Vel. II, p. 503.
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cuteaz a da o provenin anterioar secolului al XVII, pi-

pelor de lut însemnate cu litere i cu flori, uneori chiar cu

flori de crin, ce el a gsit într'un cimitir roman dela Dieppe ^).

Cu toate acestea, d. Louandre din Abbeville crede antice

pe cele gsite la o mare adâncime, în localitatea zis la Por-

telette; d. Muret din Paris pstreaz în coleciunea sa de

antichiti, o pip de fer, care are o gaur ptrat pe la-

turea sa ; iar în minunatul Muzeu de antichitji etrusce

adunat de Campana i cumprat, în mare parte, de împ-
ratul Napoleon III, spre a înavui cu dânsul -coleciunile ar-

heologice ale Luvrului, era i o lulea de bronz, care se

recomand mai mult prin frumoasa ei patin (coclel) verde,

decât prin forma sa. Nu pot încredina dac ea i-a aflat

un loc în gravele i artisticele vitrine ale Luvrului.

lat, pare-ni-se, starea în care se afl azi cestiunea arheo-

logic a fumatului popoarelor antice din Europa :

Pentru partea oriental, începând dela Ebrul Tracici, pân
la Araxul Masagetic, atestate numeroase ale scriitorilor antici,

eleni i romani, cum c popoarele barbare din acele locuri se

îmbtau, se veseleau i se întreau, absorbind d'a dreptul,

fr pipe nici lulele, fumul îndesat al unor plante, mai mult

sau mai puin cunoscute, precum cânip, ovârf i sbioar,

pe care le aruncau pe foc;

Prin rile apusane, din contra, în insulele Britanice, în

nordul Germaniei i al Franei poate, în Elveia, descoperiri

numeroase, printre ruinele romane i prin morminte de na-

tur înduioas, a unor mici pipe, i de lut i de fer, care pe

alocurea poart i nume legendare; dar nicieri, pe aci, do-

vezi scrise sau reprezentaiuni plastice care s aminteasc

despre uzul fumatului prin pipe, în antichitate, la popoarele

celtice i teutone.

iuliu Cezar n'a aflat pe Gali i pe Bretoni fumând; Tacit

») Labb^ Cochet, Lsi Normandie souterraine. 2 edit. Paris, 1855, p. 76.
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nu auzise c pe atunci Germanii s fi stat cu pipa atârnat

de buz.

Permit-ne dar i d. Bolliac a crede c nici Traian n'ar fi

pit atâtea nevoi spre a înfrânge pe Daci, dac i-ar fi gsit

scrpinându-se în cap cu luleaoa în gur sau trgând cu

tabiet din narghilea.

tim c d-lui ne poate zice : «De ce s nu fie pipele mele

antice, dac arheologii elveiani, cei germani i cei englezi,

au recunoscut toi c pipele gsite prin patriile lor, sunt de

o netgduit antichitate ?»

Vom rspunde la acestea, cu trei cuvinte latineti care, dei

nu sunt spuse de Pomponiu Mela, dar conin un adevr pe

care tot omul, i mai ales arheologul, trebuie s-1 rumege

de apte ori înainte de a emite o opiniune excentric; aceste

cuvinte sunt: Errare hamanam est ! Omul se poate înela!

Nu este cu neputin ca micele instrumente în form de

pip s fi servit Celilor, Germanilor, ba chiar i Romanilor,

la un alt uz decât fumatul, la o întrebuinare pe care nu o

cunoatem, precum nu cunoatem întrebuinarea multor ins-

trumente casnice, i multor mici monumente ce se descoper

adesea sub pmânt.
Poate iar ca multe din pipele, crezute antice, s se fi stre-

curat acum de curând, în mod întâmpltor, prin trâmuri

vechi.

i în adevr stau de m mir cum se face ca pipele, pre-

sumpte antice, ce s'au gsit în Frana i în rile vecine, în

Irlanda i în Elveia, s aib întocmai forma subire i uoar
a acelui bnile-guele de pmânt, din care fumeaz bluzarul

i studentul frances; cum se face ca cele provenite din Ger-

mania s fie cu pântecele borcnate ca pipa neamului; în

fine pentru ce chiar i lulelele d-lui Bolliac s vdeasc «în

formele, în ornamentele i în dimensiunile, lor, o analogie,

ba chiar o identitate cu lulelele zise româneti?»

Ce atâta persisten în formele plastice locale ale unei unelte

aa de înduioase ?

Pentru ce oare, când moda nestatornic, când gusturile va-
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riabile ale popoarelor i ale epocelor au schimbat i au pre-

fcut toate ale omului, i îmbrcminte, i vase, i mobile,

ba chiar i cldiri, pentru ce pipele singure s rmân ne-

strmutate în disgraioasa lor originalitate ?

D'ar fi cu adevr aa, apoi am avea aci un fenomen al

spiritului omenesc care trebuie notificat poeilor celor însetai

de antiteze
;
pipa ne-ar arta statornicia îndrtnic a formei,

întrupat în obiectul care produce materia cea mai nestator-

nic, fumul cel în veci schimbtor, cel nermurit în momen-
tanele-i prefaceri

!

Pe calea deschis de d. Bolliac nu se poate opri nici spi-

ritul nostru, aa de prozaic, a nu încerca un dezghin prin

regiunile poetice ale fantaziei; dar Pegazul nostru, nefiind de

o cam dat nici mcar ameit cu fumul plantei îmbttoare

a Masageilor, spre a ti s necheze i s salte, Pegazul ne

trântete pe jos, i ne deteptm cu mirare în acea întindere,

care dela Hunia, vecin Mehedinilor merge prin Vdastra

Romanailor pân la Piscu-Crsanii de pe Ialomia, întindere

în care d. Bolliac vede, în timpii preistorici, «o identitate de

obiceiuri, învederat prin formele vaselor, ale silexelor i ale

celor-lalte obiecte de lut, de os i de peatr».

Am auzit zicându-se c de câte ori pe un negru sau arap,

îl rpesc din Africa central, spre a-1 aduce printre Europei,

printre oameni albi, acel biet negru mult vreme nu poate s
deosebeasc figura unui alb din figura celorlali ; i se pare

c toi albii au unul i acela chip ; trsurile figurilor au o

înfiare atât de neasemuit cu ceeace din copilrie, ochiul

lui a fost deprins a vedea, încât pentru mult timp toi albii

i se par indentici în formele lor fizice.

Tot astfel trebuie s peasc i arheologul, când întâm-

plarea sau norocul lui 1-a adus a face, în timp scurt i fr
cercetri pregtitoare, descoperiri numeroase într'un câmp de

antichiti, pân atunci lui necunoscute.

Ochiul nedeprins a deosebi diferenele ce exist în formele

i în ornamentele, care adesea, — i mai ales pentru timpii

foarte deprtai, — caracteriza singure produciunile feluritelor
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epoce i popoare, vede uniformitate, ba chiar identitate, în

obiecte ce n'au alt raport între ele, decât analogia materiei

i poate o asemuire în destinaiunea lor.

Team'mie c aa pete i d-1 Bolliac, când confund diver-

sele specii de vase barbare, ce d-lui a avut imensul merit de a

descoperi în aceti din urm ani, în mai multe localiti ale rei.

Dac, pe lâng acea preioas ardoare ce d-lui depune în

desgroparea i adunarea antichitilor patriei, ar fi avut i
timpul de a consulta scrierile ce, prin alte ri, au tratat

materii analoage; dac ochiul dumnealui ar voi s se deprinz

cu preuirea caracterelor plastice ale obiectelor descoperite i
ale ornamentelor ce le decora, negreit c acea negur ce-1

face a vedea identitatea între vase ca cele dela Piscu-Crsanii

i cele dela Vdastra, spre exemplu, ar peri i pentru d-lui,

i arheologia noastr preistoric sau barbar ar pi cu urme

mai rpezi spre o clasificare raional, care ne-ar conduce

la domirirea mai multor pynturi îndoioase ale etnologiei

antice a României.

Fie-ne dar permis, la sfâritul acestor neprecugetate rânduri

pe care le-am scris limpezi de orice amrciune, fie-ne, zicem

permis a ruga pe autorul articolului despre Uzul fumatului

în Umpli preistorici, ca de vreme ce d-lui a întreprins, cu

o aa ludabil i fericit struin, desgroparea de sub

pmânt a antichitilor noastre barbare, i dac în adevr
dorete ca pana d-sale s fie tot atât de folositoare arheolo-

giei naionale ca i spturile ce d-lui execut, atunci s bine-

voiasc a urmri cu tot pozitivismul i cu toat rbdarea ce

ele reclam, asemenea pmânteti lucrri, i s se fereasc

de a se avânta aa des prin regiunile închipuirii, purtat bun-
oar de fumurile arheologice ce pot ei din lulele preistorice.

Bucureti, 1873. Tiprit în Columna
lui Traian, clin 15 fevruarie, 18?:^ '}.

1) Acest articol a fost tras într'un foarte mic numr de broure în 8",

cu o copert pe care erau reprezentate în desemn, mai multe obiecte,

—

pipe antice, de cari s'a vorbit aci.



Antichitile judeului Romanai

RELAIUNILE DESPRE LOCALITILE SEMNALATE SUBT ACEST RAPORT

PREZENTAT ACADEMIEI ÎN SESIUNEA ANULUI 1877.

Unii din d-voastr n'au perdut poate cu totul din memorie

comunicaiunea ce am avut onoare a face seciunii istorice

în edina de la 28 august 1871, despre C^5^/6>/za/'i// popular

de arheologie, pe care îl redactasem în anul precedent i
carele, trmis fiind de ctre Ministerul Instruciunii publice

ctre învtorii steti, înc de pre atunci mi-a înlesnit

mijloacele de a face un raport arheologic asupra principa-

lelor monumente antice din judeul Dorohoi ^).

S'a emis atunci opiniunea c n'ar fi ru s cear Socie-

tatea dela Minister toate dosarele ce se vor întocmi din rs-
punsurile venite, spre a le pstra în arhivele sale i mai cu

seam spre a le utiliza.

Astzi, domnilor, acele dosare, încredinate toate mie, au

ajuns a fi foarte voluminoase, de oarece ele conin cu bun

cu ru, peste 1600 de rspunsuri la zisul Gestionar, venite

de prin toate judeele rii.

Nu dau negreit aceste rspunsuri, — din care o mare

parte, trebuie s mrturisesc, sunt cu totul negative, adic

spun c în comuna respectiv nu se afl nimica din cele în-

semnate în Gestionar, — nu le dau ca documente arheolo-

gice de o înalt valoare, dar iar un numr considerabil din

•) Vezi mai sus, la pag. 118 i urm.
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ele ne procur netgduite dovezi despre existena multor r-
mie ale vechimii, de care n'aveam pân acuma nici o

cunotin
Subt acest punct de vedere, dosarele în chestiune pot servi

pentru informaiuni ulterioare mai aprofundate; ele pot de-

veni, mai ales complectându-se i mai mult, nite preuite

cluze pentru serioase exploraiuni arheologice ; ele chiar de

acum, pentru acela care le examina în comparaiune cu bruma
de arheologie erudit sau semi-erudit ce se poate culege

din scrierile asupra României, fac oarecum s se destinu-

iasc aspectul arheologic al pmântului românesc, cu dife-

ritele sale straturi sau zone succesive.

Acest folos al lor îmi propun, domnilor a vi-1 învedera as-

tzi schiând, în foarte repezi trsuri, caracterul anticar al unuia

din judeele cele mai interesante ale rii sub acest punct de

vedere, al Romanailor de peste Olt.

Adevrul este c tocmai acolo s'au fcut în secolul nostru,

i cele mai multe investigaiuni arheologice din partea br-

bailor culi, crora, cam întreact, le-a plcut a da oarecare

ateniune arheologiei româneti.

Aa dar, numai din rspunsurile învtorilor steti, cari

pentru judeul Romanai, ne-au sosit pân acum în numr
de 58 buci ^), dar înc i din notele i crile scrise i tip-

rite de unii literai ai notri, vom culege elementele urmto-
rului nostru conspect.

Voiu avea ocaziunea a spune, la locul su, tot contigentul

ce mi-1 vor fi procurat însemnrile, mai mult sau mai puin

erudite, ale cercettorilor din stratul superior al culturei noastre.

De aceea mai înainte de a v descrie cum mi s'au înfiat

esurile Romanailor de pe naivele relaiuni ale învtorilor

steti, dai-mi voie a face o mic nomenclatur despre cer-

cetrile i tipriturile exQfutate cu anume inteniune arheo-

1) Notele stau puse în urma acestui text. Vezi acolo nota 2 i urm-
toarele.
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logic* de ctre unii diletani sau literai români, în ultimele

decenii care au semnalat renaterea culturii la noi.

Doi brbai cu o mare influen politic i administrativ

în ara Româneasc, au manifestat înc de acum vre-o patru-

zeci de ani, gustul lor pentru adunarea de antichiti, i fie-

care din ei au ruit mai mult sau mai puin a-i satisface

acest nobil gust, formând coleciuni private de obiecte antice,

adunate în mare parte din România. Aceti doi brbai au

fost, generalul Nicolae Mavros, cruia Muzul nostru naional

din Bucureti îi datoreaz preioase monumente antice, mai

cu seam în ramura epigraficei romane de pe malurile Du-

nrii, cellalt, marele ban Mihalache Ghica, frate mai mare al

Domnitorului Alexandru Ghica i vornic sau ministru de in-

terne pan la 1842.

Ministrul a fcut ce a putut pentru ca, întrecându-se cu

directorul general al carantinelor, Nicolae Mavros, s-i adune

din interiorul rii tot atâtea antichiti, pe câte rivalul su
îi agonisea de pe ambele maluri ale Dunrii de jos.

Aceast lupt avu din nenorocire toate neajunsurile unui

rzboiu pe cptate, în care se prda, se rsturna i se f-

râma inutul cucerit. Marelui vornic îi plceau anticele i pe

unde auzea sau bnuia c se afl antice, de grab el tr-

miteâ ispravnic, zapcii, i pomojnici ca s ridice satele, s
sape i s scormone slaele de vechi ceti, spre a-i aduce

la curtea sa din Bucureti, actualul palat al administraiunii

de Ilfov, petroaie antice i bnui.
Vai! bietul jude Romanai numr multe locuri de acelea,

unde, printre drâmturi de ziduri i printre movile, plugarii

i salaorii dezgropau pe dibuite obiecte de pe placul vorni-

cului. Aa sau fcut pe atunci spturi la F^ecica lâng Ca-

racal, la Celei, la Slâveni i prin alte locuri ale judeului Ro-

manai, sfrâmând i risipind urme preioase ale vechilor

aezeminte romane din acel col al rii, însemnat pentru

eternitate cu stampila colonilor romani din Dacia.

Cumnatul lui Mihalache Ghica, junele colonel Vladimir de

Blaremberg, fiu al unui distins arheolog, carele a contribuit
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în mare parte la descoperirile i elucidarea antichitilor sci-

tico-elenice din Rusia meridionala, lu sarcina de a consemna
în câiva articoli de arheologie, tiprii într'o revist din Bu-

cureti, numit Muzeul Naionalm anii 1836 i 1837, prin-

cipalele rezultate ale acelor informe i deprdtoare explora-

raiuni ^).

Cam atâta tim despre ceea ce s'a lucrat în acest sens pe

timpul de atunci, cci abia avem tiin despre direciunea

ce pare a fi dat unor asemenea cercetri profesorul G. G.

Papadopolo din Atena, care pe atunci era institutorul copiilor

marelui ban, i apoi, întors în Grecia, a scris un discurs despre

urmele «Elenismului în România»^)'

Ins tot pe acele timpuri, tria aci la noi un inginer ho-

tarnic. Alexandru Popovici, din ducatul Bucovinei, dac nu

m înel, carele având ocaziune de a cutreerâ în toate sen-

surile cu lanul i cu ruele, moiile mnstireti i boie-

reti, a însemnat în condicuele sale orice monumente antice,

ceti, movile i anuri, câte a putut el vedea cu ochii si,

descriindu-le cu de-amruntul.

Norocul m'a fcut s dau peste condicuele rposatului Po-

povici, pe care-mi voiu face o plcere a le depune în tezaurul

de manuscripte ale Societii noastre. Cuprinsul arheologic

al unuia din ele s'a tiprit, sunt câiva ani, în foia ziarului

Trompeta Carpallor. într'aceea ca i în alta, gsim indicaiuni

curioase despre antichitile Romanailor, precum i ale tu-

turor judeelor rii ^).

, Noiunile noastre asupra acestui subiect devin îns mai

lmurite i dobândesc un caracter mai tiinific, când con-

sultm în Magazinul istoric pentru Dacia, paginele ce vene-

rabilul nostru coleg, d. A. Treb. Laurian, consacr în eruditul

su articol Istriana, vizitei i spturilor ce d-sa a fcut, la

1845, în localitile de peste Olt, cuprinse în judeul Ro-

nanai^).

Dela anul acela încoace avem a consemna cercetri adesea

repeite, dar din nenorocire niciodat bine lmurite, a doi mari

amatori de obiecte antice, ale cror nume figureaz, adesea
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fr tirea lui Dumnezeu i a adevratei tiine, în rândul ar-

heologilor români.

Zelul i patrioticele lor aspiraiuni, când ei explora i ex-

plic antichitile rei, ne autoriz îns a-i numi i chiar a

le rezerva partea de laud ce li se cuvine, ca aduntori de

obiecte antice. Acetia sunt — i-ai i ghicit, — maiorul Di-

mitrie Papazoglu ') i poetul, ziaristul i omul politic Gesar

Bolliac, pe care nici ara, nici literatura, nici arheologia Ro-

mâniei nu pot a-1 nesocoti.

D. Bolliac nu s'a mrginit cu cercetrile sale, în genere

puin fructuoase, fcute înainte de exilul din 1848. Reîntors

în ar, d-sa, decâteori a gsit înlesnire, a purces în explora-

iuni arheologice, i adeseori judeul Romanai a fost trâmul
su de investigaiuni. în numeroi articoli din foile sale Bu-

ciumul i Trompeta Carpailor, a consemnat adesea noiuni

preioase despre descoperirile de numismatic, de ceramic i
chiar de unelte de peatr i os din timpii preistorici, ce s'au

fcut, prin sine i prin alii, în acest jude ^). Ele, trebuie s
mrturisesc, îmi vor fi de mare ajutor pentru celece am a v
spune. Dar ca s încheiu, domnilor, lista cercettorilor i ex-

ploratorilor români ai poriunii de ar de care m ocup. voi

numi în fine pe mult stimatul nostru coleg d. Dimitrie Sturdza,

care acum câiva ani a întreprins, drept simpl petrecere,

cercetri în vreo dou movile de pe malul drept al Oltului,

la Rusneti, i încredinându-mi est-timp notele ce d-sa, cu

scrupuloasa îngrijire pe care i-o cunoatem, le-a cules la faa
locului, mi-a dat chiar ideia i îndemnul de a contopi în pre-

zenta schi elementele arheologice ce ne procur scrisele

crturarilor, cu rusticile rspunsuri ale învtorilor steti de

prin comunele Romnene '^).

Dac acum, lsând în laturi i împrirea administrativ i
dispoziiunea topografic a inutului în care am s m mr-
ginesc deocamdat, voiu întreprinde a grupa cele 44 de ra-

porturi cu miez venite din partea locului, trebuie s constat

c, în faa ochilor mi se prezent o adevrat hart arheo-

logic cu totul special a judeului Romanai. La miazzi, d*a
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lungul malului Dunrii, acolo unde stau semnate pe rmu-
rile septentrionale ale râului i ale întinsei bli, numit Balta

Bistreului sau a Oriei, satele Dabulenii, Celarii, lanca ^^) Groj-

diboduP-), Gura Padinei ^''), Orlea, Celei, GârcovuP*), Co-

rabia i în fine târguleul Islazul în colul vrsturei Oltului,

pe aceast sprâncean de dealuri, vd mari mguri înirate

în grupe, când de trei, când de cinci, când de easesprezece

i mai multe. In trei punturi diferite, la Grojdibod ^^) la Celei

i la Islaz ^^') sunt i urme de ceti, unde se gsesc bani i
pietre scrise din timpul Urieailor.

Urieaii, domnilor, vorbeau latinete, cci latinete sunt scrii

acolo i banii i petroaiele. La Celei ^^) mai cu deosebire

rsar din ap pe malul Dunrii i picioarele de piatr ale

unui pod peste acest mare râu.

Dar de aci în sus merge spre Recica o cale împetrit, pe

care o constat în comuna sa i învtorul dela Brstav^^),

carele atest despre existena unei ceti cu vechi oseminte

pe esul dintre Caracal i Celei, pe unde se vd i movile,

anume la Devesel^^).

O alt cale i mai bine însemnat pe rmul stâng al

Oltului, apuc dela Islaz în sus spre Carpai i trece prin

Tiia mare, prin Potlogeni, prin Rusneti, prin Scrioara, prin

Gostav, prin Slveni, prin Stoeneti, prin Farcae, prin Do-

broslveni, prin Flcoiu, prin Vlduleni, prin opârlia, prin

Brâncoveni, prin Pieatra i lenueti, prin Sltioare i Dra-

nov 'apoi pas în sus din Romanai în Vâlcea.

D'a lungul acestei ci, domnilor, sunt rspândite i mguri
i vechi ceti. La Tiia mare 2^) Oltul e cuprins între ruinele

a dou vechi aezminte ; la Potlogeni 2^) este o mgur mare,

tot aa de mare ca ceea pe care a deschis-o în Rusneti -)

colegul nostru d. Sturdza, la 1872. Tot din Rusneti este i
frumoasa stel cu doi lei culcai pe frontonul ei, pe care soia

i libertul Fortunat au ridicat-o lui ^lius Valens, unul din

cele mai mari monumente lapidarie ale Muzului nostru i
unul din cele din urm venite într'însul, pân la anul acesta,

1877-^).
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La Scrioara-^) sunt alte trei movile mai mici, iar la Gos-

tav -^) drumul cel mare al Romanilor, calea lui Traian des-

pintecat, arat ochilor cltorului latele sale crmizi cu

semne originale, pe care d. Sturdza a avut îngrijire a le

desemna.

Mai spre nord la Slveni-*^), alturi cu calea lui Traian,

este o cetate ptrat cu an întreit i cu un turn lâng
dânsa, aezate drept pe malul înlat al Oltului. In râpa de

sub cetate i sub curtea d-lui Murgeanu, s'a deschis la

1837 o bolt subteran, din care s'au scos mai multe tblie

de peatr sculptate cu icoanele zeului Mitra i cu inscripiu-

nile : SOLIS. INVICTO. MITHRAE., i un altar purtând cu-

vintele : ARA. SOLIS. Vladimir de Blaremberg, în articolii

citai i apoi academicul francez Felix Lajard, în memoriele

Institutului din Paris, au pub'icat i au comentat aceste mo-
numente din care posedm azi în Muzul Naional abia câteva

fragmente.

Aceast descoperire ne întrete numai în convingerea c
zona de antichiti, pe care o parcurgem, este cu adevrat

compus din rmie ale soldailor lui Traian, cari din Asia

aduser negreit în Oltenia cultul persic al zeului Mitra.

La Stoeneti, permitei-mi, domnilor a v împrti d'a

dreptul chiar cuvintele din raportul învtorului

:

«In aceast comun Stoeneti trece un drum aternut cu

piatr mrunt, ce vine dela Celei spre Râmnicul-Vâlcei, adic

în lungul Oltului. Numirea o poart de drumul lui Traian.

Acest drum trece prin centrul comunei, în care nu se poate

cunoate decât prin spturile anurilor i ale caselor ce 'i

fac locuitorii pe el. Are o lime ca de 5 stânjeni, o grosime

ca de o palm i jumtate. In partea de sud a comunei este

mâncat de apa Oltului ca de 150 stânjeni; trecând aceast

mânctur, se cunoate atât prin mal cât i prin viile ce au

locuitorii pe marginea Oltului, mergând spre comuna Slveni,

printre dou rânduri de mgure, pân se sfârete iari prin

mânctur Oltului, lâng ctunul Fântânelile, la o distan
ca de 300 stânjeni».
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«In partea despre nord de comun se cunoate foarte bine

i circul pe el locuitorii pân în comuna Frcaele, o dis-

tan ca de 400 stânjeni. De acest drum se povestete de

locuitori c a umblat pe el Domnul de Rou, carele a avut

armat la muni i, plecând de acolo spre Celei, la reedina

sa, noaptea, — fiindc numai noaptea putea umbla, ca unul

ce era format din rou, 1-a apucat ziua i, rsrind soarele

1-a topit i pe locul unde s'a topit, s'a formmat sat i-au

dat numirea de Potapini, care este i pân în ziua de as-

tzi -^).»

Despre Craiul de Rou i despre drumul su de peatr

msurat în metri (8 în lime i 1 înlime) i atribuit lui

«Traian imperatorele Romanilor, ce se preumbla numai noap-

tea pe dânsul din munii Carpai i pân la Celei,» ne vor-

besc i învtorii din Flcoiu -^), din Dobroslveni ^^) i apoi

i cei din Osica-de-sus ^'^) i din opârlia ^-). Dar aci i
anume în ctunul Vldulenii, nu departe de satul Grecii,

calea roman a lui Traian calc d'asupra unui alt val de p-
mânt, ce-1 bate în coast d'acurmeziul. Acel nou val este

Brazda lui Novac, despre care vom vorbi îndat. Acum
îns, ca s mânm calea roman pân în hotarul judeului

Vâlcea, s o constatm înc strbtând comuna Brâncoveni"'^);

apoi destinuindu-se spturilor ciei ferate, care acum doui

ani surpau malul stâng al Oltului în comunele Peatra "^) i
Lenueti '^'^)

; apoi în fine o vedem trecând pe lâng mgura
mare dela Sltioare ^^), pe la Dranov ^^) i continuându-i

aternutul su de peatr mrunt i de late crmizi prin

pmânturile moteneti ale boerilor Buzeti, la hotarele Vâl-

cei i Romanailor.

Pân a nu perde din vedere aezmintele romane din acest

inut ar trebui s ne oprim în de-lung, în cetatea care as-

tzi înc poart numele împratului Antonin Caracala i în

împrejmuirile ei, aa bogate în ruine antice; dar asemenea

cercetri ce s'ar cade s le întemeiem pe toate notele arheo-

logice i epigrafice culese de colonelul Blaremberg, de ingi-

nerul Popovici, de d-1 Laurian, de maiorul Papazoglu i de
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d-1 Bolliac ^^) mi-ar luâ prea mult timp de care pot s dis-

pun acum dinaintea d-voastrâ, cerându-vi-l mai cu seam
spre a caracteriza rspunsurile ce mi-au venit la Cestionanil

meu arheologic.

Fie dar atâta, numai constatat c înii învtorii steti,

rsipii prin comunele din Romanai, ne fac s urmrim ce-

tile antice i movilele funerarii de pe malul Dunrii i
apoi Calea de piatr a lui Traian, Craiul de Rou din po-

veste, urcând d'alungul Oltului în sus, cu iruri de movile i
de ceti — probabile antice staiuni sau mansiones, — pre-

srate în juru-i
;
i apoi înc o alt cale, care dela Celei, str-

btând esul central al judeului, mân la cetatea capital,

la acea vechie Antonina sau Antina, ruinele Recici de as-

tzi, foarte învecinate cu oraul Caracalul.

Abtându-ne acum din sfera antichitilor netgduit ro-

mane, vom reveni de îndat la acel val, numit Brazda lui

Novac, i printre raporturile venite din Osica de sus, din

opârlia, din Brâncoveni, din Dobrun ^^), din Viioara ^^^) i
din Popânzleti ^^) care toate menioneaz despre aceast

brazd ce taie în dou esul dintre Carpai i Dunre; m
voi mrgini a cita descripiu«ea lui fcut de învtorul de

la Brâncoveni

:

«Spre sud de aceast comun, prin proprietile Pârco-

venii, opârlia i Grecii, este un an cu o lrgime de un

stâiijen i jumtate. înlimea pmântului scos din el se poate

socoti de un stânjen. Pmântul este aruncat spre sud. In mai

multe locuri este stricat de arturi. El vine dela Vest mer-

gând spre Est. Tradiia poporan se exprim într'astfel des-

pre acest an, numit Brazda lui Novac : Brazda lui Novac

vine tocmai de unde apune soarele i s sfârete la rs-
ritul soarelui. Novac a tras cu plugul aceast brazd, având
înjugai doi bivoli albi, care au tras brazda chiar pe Olt,

mai adugând c Oltul face i acum valuri, pe unde a tre-

cut aceast brazd.»

Se îneal dar ru acei din învtorii steti, ian /.îl

Troian acestei mitice brazde, dând-o pe seama împratului
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Traian; i despre aceasta ne încredinm i mai bine din

faptul constatat mai dinainte de ctre inginerul Popovici, c
drumul roman de pe malul Oltului rîi^lec lâng satul Gre-

cii, valul desigur anterior, ce poart azi numele de Brazda

lai Novac.

De cine a fost fcut aceast brazd, i pentru ce ea poart

numele enigmatic a lui Novac, carele, în România mic, s'a

pstrat ca o denumire geografic în plaiul Novacilor, din

nordul judeului Gorjiu, iar aiurea între românime pare a fi

sinonim cu epitetul de Uriea...? Acestea sunt chestiuni pe

care abia dac constatri arheologice purtate prin toate -
rile dela Dunrea de jos, le vor putea vre odinioar elucida.

Ne mulumim acum a stabili faptul cum c valul transversal

este mai vechiu decât cile romane, cele cu dat mai mult

sau mai puin precis.

Mai veche decât dânsele, mai veche decât Dacii, decât

Geii i decât orice popoare cu nume istoric, este— de vom
crede nu numai entuziastele descripiuni, dar i vasele de lu-

trie grosolan i achiile de cremene ale d-lui Bolliac, aduse

de d-sa dintr'o curioas localitate ce ocup centrul vastei câmpii

dintre Caracal i Celei — este, 'zicem, cetatea pe care ne-o

înfieaz învtorul local ca existent în comuna Vdastra^-).

D-1 Bolliac a spat in dou, trei rânduri în acea localitate

i d-lui ne afirm cum c la Vdastra a fost, în mijlocul unei

bli, o staiune preistoric, ai crei locuitori se serveau cu

arme de piatr nelustruit i de os, cu vase de lut lucrate

cu mâna, fr roat cu tot primitivul aparat al epocei pa-

leolitice din timpii preistorici. Ei, ca seminiile lacustre ale

Elveiei îi îngropau morii pe coasta învecinat, mâncau scoici,

melci i roduri pduree ale pmântului, nu cunoteau nici

un metal i abia dac într'o regiune mai ltura a vechii

siliti preistorice, d-lui a gsit un obiect de aram nativ ^^').

Noi suntem obligai a crede pe d-1 Bolliac în atribuirea ae-

zmintelor din Vdastra, unei epoce mai veche decât tot ce

s'a gsit pân acum la noi în ar, mai ales când vedem

minunata coleciune de grosolane vase de pmânt, pe care
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d-sa le-a publicat sub numirea de Ceramica dacic din V-
dastra preistoric, coleciune în care s'a strecurat, — spre a

ne cam pune la bnuial despre deplina ei autenticitate, —
vreo ase, eapte lulele de formele cele mai realiste.

Dreptul lui Dumnezeu, învtorul din Vdastra nu ne face

nici o meniune despre aceste curioase specimene preistorice.

O cestiune interesant care se leag de aceast localitate

este negreit i numele ei. împreun cu d-1 Bolliac, nu putem

crede c dânsa ar proveni dela un astronom latin, care de

acolo vedea astrele pe cer. S fie o numire de origin sla-

von, derivat dela Bo^a (vod), ap i ocTpÎH, rpede, iar

nu ne vine a crede, de oarece nici ap aa de tot rpede

nu este pe acolo i nici compunerea ordinar a cuvintelor

slavone nu permite o asemenea combinaiune cu postpunerea

cualificativului. Rmâne a se întreb dac nu cumva numirea

Vdastra n'ar avea vreo înrudire foarte de aproape în sânul

vocabularului limbelor traco-getice, cu numele vechei ceti

macedonice Chalastra, cu acela al anticei mutaiuni potale

Ballanstra din Sirmiu ; apoi i cu denumirile locale ale ma-

rilor râuri din orientul Europei : Danubiul, numit aci Ister

i Nistrul sau Tyras, cruia i s'a zis odinioar i Danaster;

în fine chiar cu termenul Tutastra, prin care, dup spusa

medicului grec Dioscoride, Dacii însemnau dovlecii *^). Poate

c o radical comun a acelei limbe perdute din toat pe-

ninsula Emului, identic în adevr la sunet cu sufixa latin

care ne-a înzestrat limba noastr de azi cu ziceri ca : fiiastr,

colastr, fereastr... a lsat ultimele sale urme pe eful ro-

mnean, dac nu i câteva rare cuvinte ale poporului nostru.

Graie d-lui Bolliac, am aflat pe câmpia din centrul acestui

jude un fel de oasis preistoric, înfundat în mlatina dela

Vdastra, i deasupra caria a venit a se superpune construc-

tiuni din epocc posterioare, romane, ba chiar poate i me-

dievale.

Graie învtorilor din satele apusene ale acelui« inut,

situate cam pe rzorul judeului Doljiu i anume a celor din

Znoaga *-'j, din comunele foarte alturate Cacaletii ^'') i Ra-

Al I. OiUA,t'Mi\i. — Voi. IU. l^>
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domirul ^'), iar mergând tot mai în jos, din Diosci ^^), din

Marotin '^^), din ambii Amrtii ^^^), i din Ghizdveti ''^) i
în fine Apele-vii "^-), aflm împrejmuirile rslate ale acestei

ultime localiti cu nume aa de caracteristic, o grup de po-

zifiuni însemnate prin taberile lor de mgure, prin urmele

lor de ceti, pe unde plugarul gsete pe tot minutul vase

de lut, crmizi, olane de ap, arme de metal i chiar mo-

nete din diferite epoce.

Ce este acest ir de ruine antice, grmdite în jurul co-

munei Apele-Vii ? Ce însemneaz numirile, slavone de pe

toat aparina, ca Zanoaga, Dioti, Zvorsca i altele ? Avem
aci rmai din antice stabilimente romane, precum n.e-ar face

s credem existena de ruine, cldite odinioar cu de acele

late i masive crmizi, crora dialectul local al Romne-
nilor le-a însuit denumirea topic a Antinei, zicându-le c-
rmizi de Antina ? Avem urme dela popoarele slavone ale

evului mediu ? Sau chiar numai din epoce mai apropiate, când

gloanele de puc se puteau rtci prin arina din bttur ?

Iat puntele asupra crora nu se poate da nici o lumin
hotrîtoare din raporturile, scurte i lipsite de experiena ar-

heologic, ale învtorilor steti. Poate, corelaiuni cu an-

tichitile din învecinatul jude al Doljiului, dar i mai sigur

exploraiuni fcute de un expert la faa locului, ne vor în-

mâna cheia acestor enigme, care, în orice caz, par a nu fi

lipsite de un interes istoric.

V'a lua un timp prea îndelung i v'a, osteni poate peste

msur, domnilor, prezentându-v cu aceleai amrunte ca

pân aci, alte dou cercuri de rmie arheologice, ce se

învedereaz în dosarul anticariu al Romanailor.

Aceste dou punturi sunt : de o parte, puin la nord de

Caracal, vechia vatr a familiei Brâncovenilor, ruinele locu-

inei lui Matei-Aga devenit, apoi Matei-Vod Basarab, i în-

sui cuprinsul mnstirii Brâncovenii ; iar la extremitatea

nordic «a judeului, jumtate din cuibul ilustrei familii de

eroi Buzeti, carele prin mnstirile lor Stnetii i Dobrua,

se întindea i în districtul Vâlcea. In Romanai avem mân-
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tirea Cluiului, cu portretele celor trei frai de arme a lui

Mihai-Viteazul, cu portretul domnitorului însui i a fratelui

su Petru Cercel, cu acelea ale soiilor i fiilor acestor dom-

nitori i ai credincioilor lor vasali.

*Mi este de ajuns, domnilor, a rememora acum în treact

c aci sunt palatele i mnstirea lui Matei Basarab, mai

apoi prenoite de Constantin Vod Brâncoveanu ^^).

M opresc asemeni de a desvoltâ mai pre larg cele ce

învtorii steti din opârlia ^^) i din Dobrun ^^) spun

despre casele i despre biserica acu ruinate, ale vistierului

Ghinea Olarul, a crui aprig lcomie la bani atrase asupr-i

i asupra stpânului su Matei Vod, ura i mânia poporului.

Tradiiunea acelor tragice evenimente, pstrate în cronicele

noastre ^^), este înc vie în memoria locuitorilor din opâr-

lia, cari împrind legenda de hrpiri a vistierului între un

mit fabulos i între un fapt posibil, arat la un oarecare

loc din comuna lor, o groap mare în care odinioar ar fi

locuit un arpe uria, ce devasta vecintatea, iar de alt

parte spun c în bolile vechilor case ale lui Ghinea s'ar fi

gsit acum câiva ani comori nepreuite.

Fr de a mai rtci prin schiturile de o însemntate se-

cundarie, cum sunt Hotranii ^'^) i Popânzletii •''^) fr de

a ne mai perde timpul spicuind leaturi de cldiri i nume
de ciitori prin vechile bisericue de sat '^), vom grbi acum

iari ctre pragul nordic al judeului, la vatra Buzetilor.

Acolo, între comunele cu denumirile caracteristice de Mo-

runglavu i de Oboga, se afl i cea mai antic reedin a

familiei, în satul Ciuturoaia sau CepturOaia, astzi tirbei ^^)

de pre proprietarul su actual, i cea de pre urm locuin

a ultimului dintre Buzeti, rposat în secolul nostru i în-

gropat în biserica' din Strjeti ^^).

In aceste diverse localiti, în mnstirea Cluiului ''*-) în

schitul ruinat din Stneti ''•^), triesc înc vii amintirile Bu-

zetilor, pstrate de pisanii sau dedicaiuni murale, pe les-

pezi mormântale, pe chipuri zugrvite cu penel aspru dar

caracteristic d'alungul preilor. Intre locuitori îns, în po-
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porul CU via se pstreaz chiar sufletul timpilor eroici, în

care au trit Buzetii i fraii lor de arme.

Spre a v da o dovad, domnilor, permitei'mi a termina

aceast prea rpede schi cu fragmente dintr'un cântec b-
trânesc din acele epoce de glorie, pe care eu însu'mi l-am

cules din gura unui unchia dela Strjeti ^'^j.

«Asupra Caralelor,

esul Mgurelelor,

In drumul Bucuretilor

Multe corturi sunt întinse
;

5. Multe sunt, mrunte sunt

;

Multe sunt de ipingele

Dar mai multe de burci negre,

De burci negre ttreti;

Dai cu glontul, nu isbeti

!

10. La mijloc de cortulee

Este-un cort mare rotat

i
Cu cretetul nrmzat
Cu maiugul de argint, —
Ce n'am vzut de când sunt !

—
15. Cu streji albe de mtase

Impletite'n câte ease

;

Iar sub cort cine mi-i sade ? —
Sade domnul Mihai-Vod.

Cu Buzetii amândoi

20. i Cpletii câte'i trei

i cu Nica cpitanul

Care-a stpânit divanul,

Popa Stoica din Frcai,

Care sare eapte pai,

25. Moul Frcenilor

;

tie seama otilor,

Cred i pe-a rzboaielor,

Car' s'a lsat de popie

i s'a-apucat de vitejie

30. i de mare mielie,

i-a urît biserica

i-a'ndrgit sbioara,

i-a urît ciocanele

i-a încins pistoalele;

36. Las toaca netocat

Pleac la rsboi s se bat ^)

Mihai-Vod ce-mi fcea ? —
Frumoas mas 'ntindeâ

i bea i se veselea

40. Când ctâ cam de o parte

i se uit drept în vale

Cam despre soare-rsare,

Tare-mi vine i-mi sosete

Cred Radu Calofirescu. —
45. Mihai-Vod ce-mi fcea? —
;^ Dela mas se scula

i la vale se uit;

Mare pulbere vedea

,

«Boieri ! — din gur zicea —
50. D'o fi pulbere de drum.

Sus mai sus c s'o 'nlâ

Cu nori albi s'o-amestecâ

;

Iar d'o fi cea din cer

Jos mai jos c s'o ls,
55. Pe vâlcele o'negurâ». —

Nici cuvântu nu-obâreâ,

lat Radu c sosea.

Cred Radu Calofirescu,

Mre, din Calofireti

60. P'un cal roib cam pintenog;

Pintenog 'mi este din piezi,

Mre, i cu ochii verzi;

Dar nu vine cum se vine,

i el, mre c mi-i vine

65. Cu sulia 'ncruciat

Sabia'n bieri lsat
i'n cap fr'de comanac;

Din greu rzboi mi-e scpat. —
Domnul Mihai de-1 vedea,

70. Din guri — aa'i zicea

:
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«Descalicâ. mâi Radule,

Mi Calofirescule !»

Radu din gur gria

:

«Hei! Doamne, Mria ta.

75. N am venit eu ca s beau.

Ca s beau i s mnânc;

Ci eu. Doamne, am venit

Sâ-mi dai oti într ajutor.

S scot robi dela ttari;

80. C tii. Doamne, ori nu tii

Cau intrat Ttariin ar
i-au robit marginea toat.

.Bucuretii jumtate,

i-au ajuns în sat la noi,

8o. La noi la Calofireti

i mie c mi-au robit

Ars-i mâiculia mea

Dalb cuconia mea

i dalbii de cuconai,

90. împrejur de megiai

i negrii de ignai».

Daci Mihai ce fcea ? —
Unde aa c-1 auzea.

Lui mil i se fcea

\M) Oaste într'ajutor c-i da.

i ce oaste c mi-i da? —
Pe Buzetii amândoi

i Cpletii câte trei

i iar pe Nica cpitanul

100. Care-a cârmuit divanul.

Popa Stoica din Frcai,

Care sare eapte pai.

Moul Fârcâenilor

;

tie seama otilor

KV) Cred i pe-a rzboaielor;

Car' sa lsat de popie

i sa apucat de vitejie

l de mare mielie;

i-a urit biserica

110. i-a ndrâgit sâbioara

i-a urit ciocanele

i-a incins pistoalele.

Las toac netocatâ

Pleac la rzboi s se bat !
—

115. Din drt c mi-1 lu
i la rzboi c-i ducea;

De rzboiu se apuca

i-aa din gur zicea:

— «Hoilor Buzetilor,

120. Cânilor Cpletiior,

S mi pzii marginile,

Co s tai mijloacele,

C le iu soroacele,

Ce mi-o scpa dela mine,

125. Dela voi s nu mai scape;

C voi mie nu-mi scpai
Nici în cer nici în pmânt
Nici în gur de arpe».

D'aci Radu ce-mi fcea?

-

130. El bine c se gtea.

i'n rzboi c mi-i intra,

Numai el singur intr,

Cu Nedea slugulia.

Slug bun i'iieleapt.

135. Daci pe rzboiu c se chitea,

Trei zile c mi-i tia,

i'i tia de'i zdrea;
Toi robii c mi-i scotea,

Iar cocoana n'o gsea. —
140. Dac el aa vedea

Aa din gur zicea

:

— «Nu tiu ochii 'mi a 'm-

[piejenit

Ori murgul 'mi-a nebunit.

Au paloul în sânge s'a spurcat;

145. Poate c pe ea mi-au tiat!»

Maicâ-sa câ-1 auzea

Din guri aa-i zicea:

--«Radule, voinicul maichi,

Taci. maic, nu te ntristâ,

I'jO. Nu'i face inim rea,

C pe ea nu i-au tiat-o,

Ci pe ea, maic', a luat-o

Cel Mârzac btrân.

Btrân, maic, i cam spân.

155. Cu trei fire. maic, n barb
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i cu trei, maic, 'n musta»,—
Radu dac'mi auzea,

Lui mai bine c-i prea
i pe cal încleca,

160. Mâna'n buzunar bga
i ochianul c-1 scotea.

Pe ochian c se uita

i pe Mârzac îi zrea,

Frate mre, cam departe,

165. Unde Dunrea cotete

i tufele se rrete.

El dac'aa c vedea

Lui mai bine c-i prea,

Ochianul mi-1 pitula,

170. Gârbaciul c'mi trgea,

Gârbaciul de bumbcel,

Cu sfârcul de aurel

i pe murgu-1 atingea ;

Nainte murgul trecea

175. Savai cale d'o prânzare.

Sttea'n drum d'acurmeziul

Pe Mârzac îl adsta

Pân Mârzacul venea

;

Dac pe el 1-ajungeâ

180. Radu din gura-i gria:

El cu mândra lui vorbea

i din gur-aa-i zicea

:

—«Ars'i mândrulia mea !

185. Ce \\e c i-a venit

De pe mine mai urît

i Marzacu-ai îndrgit?» —
Dar ea din gur-aa-i zicea

:

— «Radule, soia mea,

190. Nu'mi vorbi mie aa

;

Ci tu, mre, te pzete
C mi-e procletul stângaciu;

El cu stânga c va da

i pe tine te-o strica.» —
195. Când Radul c mi-o auzea

El mai ru se necjea.

Cu Mârzac s'altur.

Buzduganul c-1 trgea

i în piept c-1 asvârlea,

200. De pe cal îl povârneâ;

Apoi paloul trgea

i cu mândra lui vorbea r

—«Arsi mândrulia mea,

Ia pleac-i, fat, capul

Co s'mi taiu eu Mârzacul.» —
205. Dar ea din gur ce'mi zicea

;

—«Nu pot capul ca s-1 plec,

C cosia 'mi-a nodat

i de gât m'a atârnat.» —
Când Radu aa auzea.

210. Cosia întâi-i curma,

Capul la Mârzac tia.

Nici de chilug mi-1 ctâ;

Numai mândra i-o lu,

Mâna pe ea c'o punea

215. i-al douilea c se repedea

i la spate o arunca

i toi robii îi scotea,

La Mihaiu-Vod-i ducea. —
Mihaiu-Vod de-1 vedea,

220. Tot mai bine c-i prea
;

Frumoas mas 'ntindeâ

i bea i se veselea;

Iar când fu despre beie

Despre mândra veselie,

225. Radu Calofirescu

începu a cociâ. —
Mihaiu-Vod c'mi zicea:

—«Hoilor Buzetilor,

Cânilor Cpletilor,

230. i tu Nico cpitanul

Care-ai cârmuit divanul.

Pop Stoico din Frcai,

Care si i eapte pai

Moul Frcenilor,

235. Ce tii seama otilor

Cred i pe-a rzboaelor

Care-ai urît biserica

i-ai încins sbioara

i-ai urît ciocanele

240. i-ai îndrgit pistoalele;
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Las toaca netocatâ 245. La odihn sâ-1 ducei;

Pleac la râzboiu s se bat I C mi-e Radu ostenit

Cum stai voi i v uitai i din greu rzboiu venit.

i pe Radu nu-1 luai

M opresc, domnilor, ca s nu v obosesc peste msur,
cu toate c oboseal nu poate fi, când ptrundem în sânul

amintirilor din timpurile de glorie ale poporului nostru i ase-

menea amintiri ne sunt cânticele lui btrâneti'"'^').

Fie c aceste aspre rsunete ale epocelor de viiljil- >ir-
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bun, adunate de prin locurile unde sub lespezi i sub mo-
vile se odihnesc oasele atâtor eroi de odinioar, s inimeze

astzi pe Români cu toat virtutea ce a rsrit d'alungul se-

colilor în românescul jude al Romanailor!

Note la antichitile judeului Romanai

2) Dintre acestea îns, 14 nu ne procur alt contingent decât alega-

iunea, nu totdeauna decisiv, c nu exist nici o rmi de antichiti

în respectiva localitate. Acestea sunt satele : Leul, Giiivâretii, Orlea.

Cilieni, Moldoveni, Celarii, Dobroteti, Gvneti, Vdastria, Cioroiul,

Strjetii, Bâbiciul, Stiidina, Osica de jos. Localitile de unde au venit

rspunsuri vor fi citate în cursul expunerii.

''') Seria de articoli ai lui W. de Blaremberg în Muzeul Naional, ga-

zet literar i industrial din Bucureti, este compus din: 1. Suve-

niruri istorice i arheologice asupra României. Art. I, în No. 1. din 3

Fevr. 1836.— 2. Idem Art. II, în No. 4, 26 Fevr. 1836, tratând despre

Câmpul Severinului. — 3. • Idem Art. III, în No. 7, din 18 Martie 1836,

tratând despre Ruinele Caracalului. — 4. Idem Art. IV, în No. 9, din 8

Aprilie 1836, tratând despre Celeiu i Turnu. — 5. Mormânt vechiu g-
sit în România cea mic, în No. 24, din 5 August 1836, aceast desco-

perire se leag i cu articolul tiri din luntru, cuprins in ziarul Cu-

rierul Românesc, gazet politic i comercial. No. 48, din 31 Iulie 1836.—

6. Antichiti pmânteti, Art. I i II, (asupra templului supteran al zeului

Mitra dela Slveni) în No. 8 (anul Il-lea) din Noemvrie 1837. In Anexa

A., la finele notiei din Anal. Soc. Acad., am reprodus articolii de sub

No. 3, 4 (în parte) 5 i 6, cci publicaiunea citat a devenit foare rar.

Observm, c o mare parte din aceti articoli este reprodus în limba

francez în Annuaire de la Principaute de Valachie. Boukarest. 1842,

pag. 133—149.

*) Discursul lui G. Papadopolo, pronunat la 1859, apoi i tiprit în

limba greac, este tradus i românete : «Discurs pentru elenizmul între

Valachi, rostit de G. G. Papadopolo, tradus din elinete de A. Tamba-
copulo. Bucureti (losif Romanovj 1859».

5) D. Koglnîceanu, în Archiva Româneasc (vezi în ediia 2-a, Iai,

1860, tom. I, pag. 275) tiprea la anul 1840 cele urmtoare: «D. Ale-

csandru Popovici, moldovean de loc, acum inginerul noului ora Severin
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in '\aiaiiia. cei niai inwiai ciinire i()\i romanii în tiina istoriei naionale

i carele in anii trecui voise într'un adins jurnal, Dacia veche i nou,
sâ arate publicului isprvile cercrilor i aflrilor sale, într'o scrisoare din

Octonivrie 1840, plin de sentimente patriotice i de erudiiune, bine-

voete a ne fgdui pentru Archiva, toate acele documente i descope-

riri, ce le a fcut într'un curs aproape de patruzeci de ani i care pân
acum nau putut avea o publicitate meritat, din pricin c acel jurnal,

nefiind înbriat. nu s*a putut pune în lucrare. Articolele d-lui Popovici,

în unele vor preface mai multe punturi de cpetenie i între altele vor

lumina mai multe fapte a istoriei noastre. Pe lâng scrisoarea d-sale care

singur aez multe adevruri istorice, noi vom publica înc, între altele

de ale d-sale i: 1. irul Domnilor ârei Româneti, din hrisoave scos

care se abate cu totul de irul pus de Engel i prin urmare i de d. FI.

Aaron. — 2. Descrierea cetilor celor mai vechi din Moldova i Vala-

hia. — 3. Daturi istorice asupra mnstirilor din Bucovina. — 4 So-

boarele inutalei episcopale, care au stat mai înainte de împratul Con-

stantin i dup dânsul, . a.».

întreruperea pe mai muli ani a publicaiunii istorice a d-lui Koglni-
ceanu se vede l-a oprit a dâ curs acestor promisiuni. Popovici a murit

fr ca. dup tif-ea mea, lucrrile sale istorice s se fi publicat vreundeva.

Abia în No. 869 al ziarului Trompeta Carpailor a d-lui C. Bolliac (^-^t

Noemvrie 1870) s'a reprodus, dintr'o condic manuscris, o serie de note

sub titlurile : ,Numire de orae, ce a gsit împratul Trian în Dacia'

i .Artare i de locurile altor multe orae în pmântul rei Româ-
neti, de care nici un istoric nu tia c stau aici i a cror nume de

aci înainte au a se cercet'. Acea condic coprinzând : Istoria Dacic
alctuit i povestit de inginerul Alecsandru Popovici. la anul 1836'.—

HH) pagine manuscrise. în care se cuprinde istoria Daciei pân sub îm-

pria lui Titu (79— 8.'3), — precum i alt condicu de vre-o 180 pa-

gine cu note diverse, sunt cele ce ofer Societii. In Anexa B la prezenta

noti, st extras din ele tot ce este atingtor de antichitile judeului

Romanai
*) Vezi Magazinul istoric pentru Dacia, Tomul 11, (Bucureti, 1846)

pag. 65— 128. Am reprodus m Anexa C, cele relative Ia cercetrile i
descoperirile fcute în Romanai

'» Este o lucrare cu mult mai presus de putinele-mi bibliografice, aceea

de a se consemn toate elucubraiunile privitoare la arheologia naio-

nal, pe care neobositul btrân maior D. Papazoglu le-a dat la lumina

publicitii în cel vr'o dou/eci l doul ultimi ani. aci în fioare i arti-

coli de ziare, aci în tabele l hare litografice. Ideea mal lmurit despre

precedârile arheologice întrebuinate de d-sa, atât în exploraiuni i cla-

sificarea de antichiti, cât i In explicaiunile critice l In polemica sa
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zis tiinific, poate d mai cu seam catalogul coleciunei sale, publicat

la 1864 (Bucureti, tip. C. A. Rosetti) sub titlul, Miizâul Papazoglii, din

care am extras în Anexa D, o parte din relaiunea unei excursiuni, f-

cut la 1864, în judeul Romanai Apoi iar nu de tot fr interes sunt

i hartele Dunrii i ale Munilor din România litografiate la 1869, cu

indicaiuni de numeroase localiti coprinztoare de rniiie antice.

8) In privina publicaiunilor d-lui Cesar BoUiac atingtoare de arheo-

logie, voiu cerc aci de a face o nomenclatur a principalilor si arti-

coli, mai cu seam din anii din urm ; înc de pe la 1845, d-sa a pu-

blicat un Intinerariu arheologic în Curierul Românesc; apoi a atins

despre antichitile rei în opera sa francez : Memoires pour servtr a

l'histoire de la Roumanie ; I-ere pârtie : Topographie. Paris 1855. întors

în patrie, dup exilul dela 1848, a început tiprirea, rmas întrerupt

la pag. 80, chiar în mijlocul descrierii antichitilor dela Islaz, a unei C-
ltorii arheologice în România dela 20 Martie pân la 22 Aprilie 1858

puin dup aceea a publicat o tabel litografiat cu antichiti ale Româ-
niei, sub titlul Daco-Romane ; iar seria articolilor si arheologici din

ziarul Trompeta Carpailor, cu puine greuri este aceasta: 1. No. 699

al foii din 1869. Archeologia i Numismatica, unde vorbete despre 9

descoperiri succesive de monete antice, fcute în România. — 2. No. 737

din 1869. O descoperire nou (zidurile dela Sion în Prahova). — 3. No.

739 din 1860. Cetatea Tinosul (din Prahova). — 4. In N-rele 222, 222 i
224 ale Monitorului Oficial din 1869. se afl un lung raport ctre Mi-

nistrul instruciunii publice, prezentat în urma unei excursiuni fcut la

Cetatea Calomfiretilor pe Vede, la Cetatea frumoas din Teleorman^

la Zimnicea, la Voivoda, Ia Turnu-Mgurele, la Bneasa, la Celei, Ia

Caracal, la Recica, \a. Bucov, Ia Valea-Rea, Ia Rcari, la Turnu-Se-

verin. Ia Cetatea Latinilor, la Zidina Dahilor i Ia Porceti. — 5. In No.

846 al Trompetei Carpailor din August 1869. Arheologia : Petera dela

obâria lalomiei, Petera cu oalele. Comoara din Cumpna Ciocârlu-

lui, Valea Caselor i mormintele de pe Vulcana mare. — 6. No. 860 din

Octomvrie 1870. Piscul Crasani. — 7. No. 928 din Iulie 1871, Comorarii

i Arheologia (atingtor de zidurile dela Slon). — 8. No. 939 din Sep-

temvrie 1871, Arheologia (relativ la semnele gsite pe pietrele dela Slon,

cu o stamp litografiat, reprezentând acele semne i monete Dacice).

—

9. No. 942 din Septemvrie 1871. Numismatica (aflri din Galai). — 10.

No. 966 din Fevruarie 1872. Ceramica (dela Vodastra). — 11. No. 1010

din August 1872. Raport ctre membrii comitetului arheologic din Bu-

cureti, tratând despre arme i unelte de piatr precum i despre cerce-

tri fcute la Zimnicea, la Celei i la Vodastra. cu o stamp litografiat

de arme preistorice de piatr. — 12. No. 1054 din Martie 1873. Rspuns
d-lui Odobescu în privina lulelelor preistorice. — 13. No. 1059 din Aprilie
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1873. Arheologia, relatând o nou excursiune la Zimnicea, Islaz, Celei

i Vodastra. — 14. No. 1137 din Iunie 1874. Ceramica Daciei, Câmpul
morilor dela Zimnicea cu o stamp litografiat reprezentând olria lo-

calitii descrise. — 15. No. 1255 din Iunie 1876. Ceramica preistoric a

Daciei. Vodastra cu o stamp litografiat de olrie variat.— Din prin-

cipalii articoli relativi la localiti situate în judeul Romanai i anume
Ia Islaz. Celei, Caracal, Recica i Vodastra, am fcut excepte în Anexe»

spre a elucida punturile pe care Ie am atins mai departe.

1*^) Am reprodus în Anexa E din Anal. Soc, Acad. notele d-lui Sturdza,

împreun cu micele desemnuri ce le însoesc.

!•) Învtorul din comuna lanca (plasa Blii) arat c : aceast co-

mun se afl situat pe o coast aproape de lacul Padinei ; în aceast

comun nu se afl nici un lucru vechiu ; îns spre miaz-noapte de a-

ceast comun se afl nite gropi în pmânt, unde zic c au fost si-

lite pe timpul Ttarilor i s'au spart de acolo i au venit unde se afl

astâ-zi. In moia acestei comune spre miaz-noapte, se aî\a nite mguri
care sunt in ir i trec peste toate moiile celorlalte comune de pe a-

proape: tot în irul acestor mguri în dreptul acestei comune este o

mgur, care zic c este scoas de Jidovi din pmânt i care se chiam
i Mgura Jidova, cci locul cu groapa de unde au scos-o se cunoate
i astzi, care este spre rsrit de dânsa ; acea groap de unde este scoas
mgura este foarte mare i se cunoate i locul pârghielor, unde au pus

de au scos'o. Aceast mgur este in forma unui con trunchiat, Dia-

metru la baz are 7 stânjeni i înlimea ei este de 4 stânjeni (subsc. L

Predescu).

>-') Dela comuaa Grojdibodul (plasa Blii) ni se spune c este: 1. o

mgur care poart numirea de Rusneasca i care se afl spre rs-
rit de aceast comun ca de 650 stânjeni, i este aezat pe loc es, fiind

pmântul ei negru, coprinzând 9 stânjeni înlimea i 42 stânj. ocolul,

iar vârful ascuit; — 2. una idem ce poart numirea de Mgura mare,

care coprinde 9 stânjeni înlimea i 42 ocolul ; vârful rotund, fiind ae-
zat pj loc es. Aceast mgur se afl în capul conuiiiei despre rsrit;

— 3. una idem fr nici o numire, spre apus de capul comunei i care

coprinde IV2 stânj. înlime i 12 ocolul, vârful rotund, fiind aezat pe

loc es. Aceast mgur sa spat de maiorul Papazoglu în anul expirat

1867, dar ce fel de obiecte sa gsit intr'insa nu am putut constata ;
—

4. una idem pe moia Bistria, care poart numirea de Percinu din tim-

purile vechi, iar acum se numete Mgura Cazacilor, care coprinde 5

stânjeni nlimea i 45 ocolul, vârful rotund, fiind aezat pe un deal.

Aceast mgur se afl ca 150 stânjeni spre apus de comuna Hotarului
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care este învecinnt cu comuna Grojdibodul ;
— 5) una idem pe moia

Bistria, care poart numirea de Tâmpa i se afl între comunele Groj-

dibodul i Hotarul i coprinde 5 stânj. nlime i 29 ocolul, vârful ro-

tund, fiind aezat pe loc es: — 6. una idem pe moia Bistria, care

poart numirea de Ascuita i se afl spre miaz-noapte de comuna Ho-

tarul, ca 350 stânj., i coprinde 9 stânj. nlimea i 45 stânj. ocolul, vâr-

ful ascuit, fiind aezat pe loc es, (subscr. N. Popescu).

'
'j La Gur,a Padinei (plasa Blii) se afl vre-o 16 mguri i anume:

spre rsrit Mgurele Ulsei, Goalelor, Cazacilor, Drgoiu, Slanului,

Nicolici: spre miaz-noapte Mgurele Voini, Manea, Boldu-mare, Boldu-

mic. Neici, Florilor, Strecia, Istrate; spre apus sunt trei, ale cror

nume nu sunt cunoscute, (subsc. Ion Vldescu).

'^) Din comuna Grcovul (plasa Oltului-de-jos) avem tiin c : spre

miaz-noapte de vatra comunei care este aezat pe malul stâng al Du-

nrei, în deprtare ca de 400 stânjeni, sunt 4 movile i anume: 1. M-
gura Titiri; — 2. Mgura Verde ;— 3. Mgura Ciolacului ; i 4. M-
gura ]igâi, aezate cam în linie dreapt, având direciunea dela rsrit

spre apus i în deprtare ca de 400 stânjeni una de alta, iar o a cincea

mgur, numit Mgura Jiganului, este aezat pe malul Dunrii spre

apus de comun i în deprtare ca de 500 stânj., care i acestea nu se

tie de când i de cine sunt fcute, (subscr. N. Dumitrescu).

^^) La Grojdibod sau aflat la 1837 cele dou tabele de bronz, al cror

istoric îl vedem în raportul d-lui maior Papazoglu, citat la Anexa noastr

D. Aceste tabele s'au publicat mai întâi de Joseph Arneth în «Zwolf

romische Militr-diplome». Wien 1843 No. VII, cu reproduciuni litogra-

fice; apoi în Neugebauer: «Dacien aus den Ueberresten des classischen

Alterthums». Kronstadt 1851 pag. Wl. — Ackner und Muller. «Die ro-

mische Inschriften Dacien». Wien 1865 p. 173. Mommsen «Corpus

Inscriptionum latinarum». Berolini 1873 t. III, p. 2. p. 876; — Tim. Ci-

pariu, în «Archivul pentru filologie i istorie». No. XVII din 10 August

1868. — Negreit c acest monument se afl reprodus i în noua oper
a d-lui Leon Regnier din Paris, asupra tabelelor de liberare din serviciul

militar «honesta missio». A reprodus elucidarea monumentului dup ve-

nerabilul nostru coleg Tim. Cipariu, în Anexa F.

^6) învtorul dela Islaz (plasa Oltului de jos) refer cum-c : în aron-

dismentul acestei comune, precum i în vecintatea ei s'au gsit dou
cetui de pmânt înprejmuite cu an; una în mahalaua Racovia i

alta în Verdea. Cea din mahalaoa Racovia este despre rsrit i miaz-

noapte, la loc es. pe malul unei gârle numit Racovia, unde astzi se

afl biserica cea veche. Iar cea de a doua se afl intre Verdea i Islaz,
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pe malul Dunrii despre miaz-noapte, fiind fcut pe deal despre miaz-zi,

i pe valea despre miaz-noapte. Ele au trei anuri paralele care merg

cu capetele spre rsrit i apus, din care cele dou despre miaz-zi au

o distan în deprtare unul de altul ca 2 stânjeni; iar cel de al 3-lea

ca de un pogon ; lungimea lor este de 72 stânjeni, iar adâncimea acestor

anuri este astzi ca de 2 palme. Btrânii locului au auzit dela moii

lor, despre fiina veche a acestor ceti de pmânt. Tot în aceast co-

mun sa gsit în anul 1872 pe piaa coalei i a Primriei, o tinichea

ca de o jumtate de oca cu bnui mici din vechime, de ctre un copil

ca de 7 ani. anume Ion al locuitorului din aceast comun Clin Flori,

(subscr. F. Popescuj. In Anexa G am relatat cele spuse de d. Bolliac

despre antichitile dela Islaz.

'') Din Celei (plasa Oltului de jos), avem urmtoarele comun y:atiuni:

In coprinsul acestei comune se afl o cetate, un drum de piatr i pi-

cioarele unui pod ruinat^ ce se afl în Dunre. Cetatea este de piatr

i crmid de Antina i poart numirea de cetatea Sicibida (?)

Drumul este de piatr i poart numirea de oseaua lui Traian i
picioarele podului ce se afl în apa Dunrii sunt de aram (?) i se nu-

mete podul lui Traian (?). Cetatea este spre miaz-zi de comun i este

aezat pe deal i numirea locului unde se afl cetatea nu este cunoscut

;

oseaua merge prin mijlocul comunei spre N., iar picioarele podului cad

spre miazâ-zi de comun. Cetatea e rotund în form de circonferen

i spaiul ocupat e ca la 4 pogoane; zidul cetii este format de lespezi

de piatr cioplit i crmid de Antina în form ptrat, având lungime

de 3 palme i grosime de 4 degete. Întrebând pe btrâni, pe preoV i
pe alii, au spus i dânii c cetatea, drumul i picioarele podului ruinat

în Dunre, le-au pomenit i dânii din btrâni. In coprinsul acestei co-

mune sau gsit urcioare i bnui de argint i o piatr mare în form
ptrat cu litere slavone (?; de pe timpul împriei lui Comod, i un

stâlp de piatr limpede în form cilindric, care sa descoperit de cu-

rând, (subsc. M. Pasqualescu). Relaiunile d-lui Bolliac, pe care le-am

dat în Anexa H, lmu-esc mai bine cele relatate aci.

1^) Din comuna Brstavul (plasa Blii) ni se comunic cum c

:

despre rsrit de comun i în deprtare ca la 1500 stânjeni, se afl

drumul lui Traian i pe acel drum se afl pietri. Despre miaz-noapte

de comun i în deprtare de dânsa ca la 17fX) stânjeni, in laturi de

drumul Caracalului, cu loO stânjeni spre rsrit i în alturare cu balta

comunei Cruovul l în delimitarea comunei Brstavul, sar fi aflând

o cetate i se zice c sar fi gsit crmizi, pictroae l alte unelte. Despre

miazzi de comun in deprtare s'ar fi aflând o biseric sârbeasc, l
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în deprtare de 150 stânjeni de comun s'ar fi gsit oase de oameni,

(subsc. C. V. Popeseu).

19) Din comuna Deveseliil Comanca (plasa Ocolului) primim tiinele

urmtoare : aceast comun se afl situat pe loc es, învecinându-se la

apus cu comuna Redea, i la nord cu Caracalul, iar despre miazzi cu

comuna Rdila. Dup cercetrile fcute prin btrânii comunei despre

vechile aezminte, ce se crede a fi rmase dela strmoii notri Romani,

nu am putut afla alta decât c Ia miazzi de aceast comun se afl

dou movile, ca de 6 stânjeni lrgime i o alt movil la miaz- noapte

de aceast comun în înlime, lrgime i deprtare tot ca celelalte

movile artate mai sus. (subsc. /. Diaconescu).

-0) Dela Tiia-mare (plasa Oltului de jos) suntem informai c : la

miazzi de aceast comun, care se învecinete la apus cu Viina, la

nord cu Potlogenii, la rsrit cu Uda i despre miazzi cu Donea-mare,

se afl peste Olt, dou ceti ca de eapte-zeci stânjeni lrgime i în

.deprtare de aceast comun ca de 400 stânjeni, (subsc. Th. Psculescu).

-\) Dela Potlogeni (plasa Oltului de jos) ni se. spune c se afl: o

mgur foarte mare, situat spre apus de aceast comun în deprtare

ca de 700 stânjeni în câmpie, îns fr s se tie de cine este fcut
sau pentru ce. (subsc. L Ddulescu).

22) Rusn'etii (plasa Oltului de jos) este locul explorat de d. Sturdza.

De acolo învtorul ne amintete c : se afl dou mguri, dintre care

una este situat în partea despre apus a comunei Rusnetii de jos, pe

loc es, în distan de 1700 stânjeni, al crui conturn msoar 43 stân-

jeni; are form conic; este pe moia Rusnetii, proprietatea d-lui

Alexandru O. Golescu i se numete Mgura leni. Aceast mgur s'a

tiat în patru la 1872 i s'a gsit de desubtul ei un schelet de om com-

plect, care, dup cum se spune, a fost la mrime ca i oamenii din

vremile de acum. A doua mgur se afl situat în partea despre apus

a comunei Jienii, vecin cu Rusnetii, pe loc es, în distan de 1500

stânjeni, al crui conturn msoar 40 stânjeni; nlimea msoar 8 stân-

jeni; are form conic; este pe moia Jieni a d-lui tefan Jianu i se

numete Mgura lui Ion Ciobanu. Aceast mgur s'a tiat în patru la

1865 i s'a gsit dedesubtul ei o cruce de piatr, a carii mrime, dup
cum se zice, er de 12 palme lungime, 4 lime i 3 grosime, pe care

se aflau desemnai doi lei slbateci, unul pe fa i altul pe dosul ei.

Se spune c avea i inscripie necunoscut, care s'a i luat de autori-

tile administrative, (subsc. Const. Vasilescu). Crucea, de care e vorba
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aci este învederat stela, pe care am descrise mai cu de-amruntul în

Anexa I.

-) A se vedea la anexa I în Anal. Soc. Acad. descrierea acestui in-

teresant monument.

2*) Din Scrioara (plasa Ocolului) ni se arat c în cuprinsul co-

munei se afl: mguri de pmânt, care se vd a fi fcute din vremile

vechi, iar nu de inginerii de astzi i anume: Mgura cu cruce, pe

moia Plviceanca; Mgura lui Gârdu, pe moia comunei Scrioara;

Mgura lui Stoian, pe moia Brâncoveanu. Cea dintâi e spre sud-vest

de comun ; a doua spre vest i a treia spre nord-vest. Ele sunt nalte

ca de 7 stânjeni i în ocol ca de 30 stânjeni. Spre amiazi de mgura
lui Gârdu spun btrânii c mai de mult s'ar fi gsit lespezi de cr-
mid mare, care se vede c erau fcute din vremile vechi, (subsc. /.

Dodea).

25) Din Gostav (plasa Ocolului) ni se relateaz c; se mai vd i
acum numai rmiele unei vtchi osele, ce se zice c ar fi fost tcut
de împratul Traian. având direciune dela Dunre spre muni, fr a

mai fi aci în comun alte locuri însemnate de felul acesta. Iar în co-

muna Slâvenii, ce se învecineaz spre miaz-noapte cu comuna noastr

Gostavâul, deosebit de urmele oselei, despre care se vorbi mai sus, se

mai vz i urmele unei vechi ceti romane, ce se afl în centrul ace-

lei comune i care nu se tie de când este zidit. Bnui cu inscripi-

uni foarte vechi s'au gsit adesea de locuitori pe acest loc. (subs. D.

Viinrscu).

'^'') iuta acum iiU()rnia\iunile ce ne venir dela Slveni (plasa Oco-
lului) ; în aceast comun Slvenii se afl în centrul su, ruinele unei

vechi cetui, care, dup cercetrile fcute prin btrânii comunei, nu se

tie de când i de cine este zidit, ale carii anuri se vd a fi fost nu-

mai de pmânt. Iar nu de peatrâ sau de crmid. Bnui- cu inscrip-

iuni foarte vechi s'au gsit adesea de locuitori pe ruinele acestei ce-

ti. Se mai afl înc prin aceast comun, ruinat, un drum aternut cu

piatr mrunt, având direciune dela miaz-noapte spre miazzi prin

comun, care so zice a fi fost fcut de ît7ii).iraliil Traian. (subsc. P.

lonescu).

^} Notia Iul Fellx Lajard poarta titlul: Afiditions au memoin sur

deux bas-reliefs mithriarques qui ont âtâ trouv^senTransylvanie, .sau

Im d'cnuvertr '/" Uithr. ,.,,,>, ,/.. s//'r„.,./ „„ \\,i,j,hi,' !••! ..-.. |>nh!irrit;i
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în «Memoires de rAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres de France»

t. XIV (1830) p. 170 — 175, precum i în : «Nouvelles Annales publiees

par la Section frangaise de l'Institut Archeologique de Rome» t. II, 1838,

p. 7—85. Am reprodus, tradus pe românete, acest memoriu în Anexa

J. împreun cu stampele ce-1 însoeau. Baso-reiievurile aflate în Mitreul

dela Slveni s'au rsipit din coleciunea Iui Mihalache Ghica, unde erau

adunate; abia dac regsim unele din ele în coleciunile actuale

din tar.

'^) Aceast relaiune a învtorului din Stoeneti (plasa Ocolului) este

subscris I. Stnescu. S adaugem aci o noti despre drumul lui Tr-
iau, din raportul învtorului dela Parcai (plasa Ocolului) : „Drumul

lui Traian s gsete prin aceast comun trecut, care a avut comuni-

caia dela Dunre spre munii Carpai». (subsc. /. Eliescu).

29) Dela /^a/co/M( (plasa Ocolul): «Pe tot teritoriul acestei comune, cum

i cele învecinate, nu se afl nici un lucru însemnat din vechime, decât

numai un drum de piatr, care ia numirea de Traian ; el cade în par-

tea comunei despre apus i este aezat pe un deal, ce se numete Dealul

Viilor. Acest drum se afl în deprtare de comun ca Ia 4 kilometri
;

are o lime ca de 8 metri i înlimea ca un metru. Se zice de ctre

btrâni, c ar fi fost fcut de Traian împratul Romanilor, ce se preum-

bl numai noaptea pe dânsul, din munii Carpai i pân la Celei, fi-

indc acolo se spune c a fost cetate, (subsc. St. Triculescu).

yo) Dela Dobroslâveni (plasa Ocolul): Este numai o osea vechie, nu-

mita drumul de piatr i drumul lui Traian, care drum venind de c-

tre Recica, intr în hotarul ctunului Potopin, Ia partea despre miaz-zi

i merge spre miaz-noapte ctre comuna Flcoiu, îns este prsit i

numai de alocurea se poate vedea în stare bun. (subsc. N. Deconescu).

31) Raportul provenit din Osica de sus (plasa Oltul de sus) ne pro-

cur elemente de topografie arheologic mai variate, pe care Ie vom

reproduce aci îndat: «Se face cunoscut, c împrejurul acestei comune

sunt trei dealuri, dintre care unul este spre rsrit de comun i se în-

tinde spre apus într'o lungime nedeterminat (?), spre nord ; iar unul se

întinde spre apus într'o lungime nedeterminat (?), carele se desparte

tot din cellalt, ce se întinde spre nord ; iar cel de al treilea este la

miaz-zi de comun i se întinde într'o lungime nedeterminat (?). —
Se mai face cunoscut c râul Olteul trece pe lâng temelia acestei co-

mune i se vars în Olt, «Jincolo de comuna Flcoiul, peste care se afl

i pod stttor de lemn fcut acum din nou. — Se face cunoscut c în

dealul, care se întinde spre nord, se gsesc tronuri cu oase într'însele
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i frâ ca s se poat constata de pe ce timpuri sunt acele tronuri cu

oseminte, care se gseau în acel deal. — Se mai face cunoscut c dru-

mul marelui Imperator Traian trece pe despre rsrit de comun, prin

ctunul Vldulenii, ce aparine tot comunei Osica, i c el se transpoart

i prin alte comune ale României, din apa Dunrii în sus i trece în

Transilvania preste munii Carpai, precum i noul drum ce se face acum

i carele este pus la mai multe locuri tot pe al Imperatorului Traian.

—

Se mai gsesc oseminte precum i tronuri spre rsrit de comun, în

marginea drumului din vechime al împratului Traian, la adâncime ca

de 7 palme, fr ca s se poat constat de cineva, ca de pre ce timp

s fie acele oseminte i tronuri, decât din vremurile vechi. — Se mai

desluete c spre nord de comun este un troian, ce poart numele de

Brazda lui Novac, i este strbtut prin mai multe comune ale Româ-

niei i care este cu un capt la rsrit, iar celalt la apus i are o lr-

gime ca de un stânjen i jumtate, i nlime ca de doui i jumtate

stânjeni, i este trunchiat la vârf, fiind pmântul tras spre miaz-zi i
care se zice din moi din strmoi, c este fcut sau tras din vremile

vechi, de pe timpul marelui Imperator Traian. — Toate ce se arat prin

acest rspuns sunt foarte bine constatate c sunt de prin vremile vechi

i nu de acum, pentru c nu se gsesc mcar un singur om care s
tie, sau cel puin s fi auzit pe moii notri vorbind despre acele ose-

minte i tronuri aflate în acel deal, precum i cele din marginea arta-

tului drum din vechime i care sunt tot în aceeai direciune unele cu

altele, ca Ia o distan de 100 stânjeni unele de altele (subsc. D. Po-

pescu).

'•^') Din raportul venit dela învtorul din opârlia (plasa Oltului de

sus) extragem aci numai puncturile 3, 5 i 6, atingtoare de materia ce

ne ocup de o cam dat i rezervm restul, care este de cel mai viu

interes, pentru a-1 reproduce mai la vale : 3. Tot în coprinsul acestei co-

mune, pe dealul dintre Olt i Olte, pe o câmpie foarte frumoas, spre

miazâ-noapte de comun, sunt mai multe mguri mari de pmânt ; una

este chiar in comun; Ia lrgimea circonferinei este ca 11— 12 stânjeni;

înlimea ca 3 stânjeni ; vârful ascuit. Aceste mguri se «ice c ar fi

fcute de Daci, când au avut rezbel cu Traian. - 5. Tot în coprinsul

acestei comune spre miaz-noaptc, este brazda sau valul lui Traian ;

este ra de 4 stânj. lrgime i 3 stânj. adâncime; pmântul este scos spre

miaz-zi; este tras dela rsrit spre apus; lungimea nu i-o pot cu-

noate btrânii, câci trece i prin a|)a Oltului. (Negreit c este aci vorba

de Brazda lui Sovao. — 6. Tot în vecintatea acestei comune esto i
drumul lui Traian, aternut cu peatr, care trece dela miaz-zi spre

miazâ-noapte, pe unde astzi se face oseaua judeean. Peatra (K jh

N î " -
• y<A in !'•
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dânsul este în mrime ca i a noastr de astzi ; lrgimea-i este ca de

4 stânjeni (subsc. Preotu I. lonescu).

•^') Asemeni din raportul învtorului din Brâncoveni (plasa Oltului

de sus) consemnm deocamdat numai notiele despre calea roman i
despre Brazda lui Novac. Cele mai vechi aezminte aflate în aceast

comun sunt: 1) oseaua de piatr, spra apus de satul Brâncovenii; ea

dela nord îndreptându-se spre sud la Dunre. Aceast osea se cunoate

foarte bine în unele locuri, iar în altele este acoperit de pmânt. Peste

aceast osea se construiete acum in unele pri oseaua judeean nu-

mit drumul Srii, fiindc pe aci se transport sarea dela salinele din

districtul Vâlcea. Tradiia verbal o numete oseaua sau drumul lui Traian

i alt tradiie, dup alii, o numete oseaua Domnului de Rou ; 2) Spre

sud de aceast comun, prin proprietile Pârcovenii, opârlia i Grecii

este un an cu o lrgime de 1 V2 stânjeni. înlimea pmântului scos

din el se poate socoti de un stânjen. Pmântul scos din el este aruncat

spre sud. In mai multe locuri este stricat de arturi ; el vine dela vest,

mergând spre est. Tradiia poporan se exprim într'astfel despre acest

an numit Brazda lui Novac: Brazda lui Novac vine tocmai de unde

apune soarele i se sfârete la rsritul soarelui. Novac a tras cu plugul

aceast brazd, având înjugai doi bivoli albi, cari au tras brazda chiar

prin Olt, mai adogând c Oltul face i acum valuri, pe unde a trecut

aceast brazd (subscr, T. Marinescu).

y*) Din Peatra (plasa Oltului de sus): In aceast comun sau în co-

munele vecine nu se afl alte aezminte sau locuri însemnate din ve-

chime, decât numai în comuna vecin lanuetii, pe unde trece linia fe-

rat, spându-se un cap de deal, adâncime de un stânjen, s'au gsit mai

multe ziduri de peatrâ mic i crmid foarte mare. S'au gsit tot în

acel loc i cioburi de oale foarte mari i groase ca de dou degete. De
aci se înelege c acel loc a fost vre-un aezmânt strmoesc sau de

pe vremile când cu Urieaii ori cu Jidovii : îns nu poart nici o nu-

mire din vechime, fiind pân acum necunoscut de oamenii existeni. Acel

loc cade spre rsrit. Ia marginea unei mahalale a comunei lenuetii.

Este aezat pe muchia unui deal, unde a fost o mic pdure, care s'a

tiat de linia ferat i se numete astzi dealul lenuetilor. Acele ziduri

sunt fcute de piatr mic i crmid mare ; piatra este aternut cu

materii aa de tari încât fiecare se poate sparge, iar de deslipit nu se

poate deslipi una de alta. Parte din acele locuri s'au tiat de lucrtori

în buci enorme, pe unde a ajuus linia ferat i retezându-se cu cio-

canele s'au prestegulit singure în vale, unde stau tocmai ca nite lespezi

de piatr întregi. Mrimea acelor ziduri este : înlimea de un stânjen i
grosimea de o jumtate de stânjen.—Lrgimea crmidei, ce s'a gsit în
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unele ziduri este : lungimea de 2 palme i 6 degete, limea de 1 palm
i 5 degete, i grosimea de 5 degete. Acele ziduri închipuiesc a fi fost

locuin de oameni ; îns nu se cunoate bine, cci se întind ctre co-

muna Piatra spre sud, i celelalte capete ale lor nu sau vzut ca s se

tie cât sunt de lungi : pentru acel loc nu s'au pstrat spuse sau poveti

din vechime, btrâneti, fiindc nimenea nu tia ce ar fi fost acel loc,

cci a fost la toi invizibil pân astzi (Nesubscris).

^) Aceleai sunt confirmate în relaiunea dela lenuetii (plasa Oltului

de sus) : Se afl, pe unde trece drumul de fer, pe coasta ce este situat

între comunele (lenuetii i Peatra) un zid gros ca de trei palme apro-

ximativ, iar înluntru ca de 10 metri în toate prile, i pmântul cres-

cut d'asupra ca de un metru. Acest zid este chiar în centrul comunei,

situat pe o muche de deal ; el este patrunghiular i cuprinderea lui în

luntrul este ca de 100 metri ptrai, (subsc. Gr Georgescn). Dup aceast

descripiune sar crede c în centrul comunei lenuetii, pe un deal, s'ar

afla o cldire antica ptrat, ceea ce este foarte posibil ; ceea ce îns am
putut constata însu-mi din vedere, trecând repede cu convoiul pe calea

ferat, este c în dealul ce mrginete spre rsrit lunca Oltului, se pre-

zint învederat ochilor o seciune foarte distinct a cii romane, cons-

truita cu straturi de petri i cu întrituri i pardoseal de crmizi late.

•*) Dela Sltioare (plasa Oltului de sus) aflm c : în partea despre rsrit

de aceast comun, nu aa departe de râul Oltului se afl o Mgur de

pilmnt, având cercuitul su împrejur aproximativ de 30 stânjeni, iar

înlimea sa dela suprafaa pmântului cam de 1 V2 stânjeni. Întrebând

pe locuitori mai btrâni ce tiu despre aceast mgur, mi-au declarat

câ nu tiu de este fcut de mân sau de este provenit de vr'un arti-

ficiu natural, decât, dup spusele btrânilor, fiind prea veche, se zice c
aceast comun a fost încorporat cu Slatina, dela care poate i trage

numele (Nesubscris).

') Dela Dranov (pla.sa Oltului de sus): Din vechime este drumul

lui Traian, fcut în plan de osea, care trece prin mijlocul acestei co-

mune i merge dela miazâ-noapte spre miaz-zi, iar altceva nu se afl

nimica (subsc. Preotul han Demetr'escu).

**) In Anexele A, B, C i D, se cuprind note despre diferite explora-

lunl fcute i informaiuni culese la Recica i Caracal. Iar în Anexa K,

au coprins cele ce a scris m.n important d-l C. Boliac despre aceste

localiti.
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^9) Noiunile despre brazda lui Novac, venite dela Osica-de-sus, o-
pârlita i Brâncoveni, se afl în notele precedente sub No. 31, 32 i 33.

Iar din Dobrun (plasa Oltului de susj ne-au venit cele urmtoare : In

moia boierilor Brteni, sub un pisc de deal, în marginea Citeului, în

vecintate cu comuna Dobrunul, se afl în faa pmântului rmase ziduri

de case... Se afl brazda ce se numete Brazda lui Novac... ea vine pe

o muche de deal deasupra comunei Dobrunul, coborând pân în mijlo-

cul comunei i merge spre rsrit la comuna opârlia (subsc. Preot-

Dimit. lordchescu).

^^) Dela Viioara (plasa Ocolului) avem tire c : în coprinsul comunei

Viioara, proprietate a Statului, s'a gsit o mgur veche, aezat în centrul

comunei, pe loc potrivit; are forma unui oval; msurându-se poala m-
gurei jos, a fost de 480 stânjeni; la capul dela apus are înlime de 48-

stânj., la mijloc 44 i la capul dela rsrit 34 stânj. i s'a mai gsit i
Brazda Lui Novac, ce vine drept dela apus i merge spre rsrit ; are

largul de 2 stânjeni i înaltul de 1 stânj. (subsc. Drosu Constantin).

*^) Dela Popânzâleti (ip\asa Olteului) avem informaiuni c: Tot despre

rsrit, în deprtare de aceast comun la 3000 stânj. luai aproximativ,

se afla o brazd ce vine dela rsrit i merge spre apus sau vice-versa,

care btrânii o numesc Brazda lui Novac (subsc. George Gavrilescu).

^^2) Iat ce culegem din raportul învtorului stesc din Vodastra (plasa

Blii) : In cuprinsul comunei Vodastra se afl o cetate i mai multe m-
guri. Cetatea este de pmânt calcaros i poart numirea de Sculieni, iar

mgurile sunt de pmânt, dintre care una poart numirea de Mgura
fetelor, iar celelalte n'au nume cunoscute. Cetatea cade spre apus de co-

mun i este aezat pe loc es, iar Mgura fetelor se afl în marginea

comunei, între sud i vest, una în centrul comunei iar celelalte spre miaz-
noapte de aceast comun, toate aezate pe locuri înalte. Cetatea are forma

unui pentagon, având lrgimea de 1600 stânj. ptrai sau un pogon i

'^Vwo dintr'un pogon, înlimea de 3 stânj. vârful rotund, înconjurat îm-

prejur cu un pârâu de ap, având limea ca de 3 stânjeni ; iar Mgura
fetelor are la baz forma unei circumferene, lrgimea de 225 stânj. p-
trai, înlimea îi este de 5 stânj.; iar vârful are forma unui con cu c-
ptâiul tiat. Mgura ce se afl în centrul comunei asemeni are la baz
forma unei circumferene ; lrgimea îi este de 625 stânj. ptrai, înli-

mea de 6 stânjeni, vârful rotund, iar celelalte mguri, ce se afl în ve-

cintatea comunei, au tot acea mrime. întrebând pe btrâni, au spus

c cetatea i mgurile artate le-au pomenit din vechime i se vorbete

de acele mguri c au fost ca pichete sau centruri de aprare în contra

barbarilor. In cuprinsul acestei comune s'au gsit sulie, lnci, topoare,.
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vase de pmânt, bnui i o mulime de unelte de cremene (subscr. A.

Marinescu).

'^^) Am cutat a reproduce în Anexa L cele mai importante din des-

cripiunile date de d. Bolliac, despre localitatea Vodastra i despre des-

coperirile ce d-Mi a fcut acolo.

*M Cetatea Cfuilastra, la gurile râului Axios (Vardarul) în provincia

Macedoniei, figureaz, cu variantele XaXâaTf^a XGr.).£:5Tf>yj i XaXatGTpa
în Strabon VII. fig. 24; Erodot VII. 128; Plutarch. vit. Alex. ; Pliniu

VII.. 10: XXXI «Nitrum Chalastricum» etc. Se afl în localitatea Kulakia

de astzi. *Mutatio Ballanstra. între Translitis i Meldia, e citat în

Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque, pe calea dintre cetatea Sir-

mium (Mitrovitz). i cetatea Serdica (Sofia?); se crede a fi fost lâng

Sribnitz. Despre numirea Hister a Dunrii de jos, gsim între alii, în

lordanis ..De Getarum sive Gothorum origine" , urmtoarea indicaiune :

cDanubius. . în lingua Besorum Hister vocatur». Tot lordanes. V, pre-

cum i Amian. Marcelin. XXXI i XXXII i alii dau râului Tyras, nu-

mirea de Danastris. In tractatul lui Dioscoride, Trspi nXriC, sopîar/C,

printre alte denumiri de plante, reproduse în diferite limbi vechi, citim

i aceasta : „KoXoy.')Vi>{c. 'Pw|iaîo'. xoo%o'\o3r|Ta cjiXpiTixa, Aâxoi roo-

ri-jT^a*. Aceiai terminaiune «s/ra aflm în cuvântul românesc ///as/nî

carele totui este învederat latinescul filiaster, filiastra, ce se prezent

in inscripiuni {Orelli, Inscrip. latin, selec. 6206, 6207 etc.)
;
precum i în

termenul rnesc colastr, rmas pân astzi la bacii Carpailor chiar

acela ca la pastorii Laiului, etc.

*-^) Din Znoaga (plasa Ocolului) ni se arat c sunt: trei mgure,
ce sunt în hotarul acestei comune : una despre rsrit de comun i se

numete Mgura lui Cpn ; este de 3 stânj. i in lungime de 40

stânj. i in vârf de 2 stânj. ; a doua este despre apus, se numete M-
gura mare, este înalt de 4 stânj., în lrgime de 50 stânj. i în vârf de

2 stânj. ; a treia este cam Ia miazzi de comun, se numete tot M-
gura mare i este în mrime tot asemenea (subsc. Preot M.Stnescu).

^*) Din Cacalefi (plasa Oco'ului) avem tire: c la miazzi de comun
se afl un Ioc unde a fost biserica vecfre dela strmoi, aezat fiind pe

o coast, lâng o ap, care merge pe valea Giorocului-mare ; tot pe

acest loc i lâng aceast ap este i silite de sat vechiu, iar de când

cu ciuma sa spart din acest loc : iar peste tot în acest loc s gsesc

cioburi i oale vechi i foarte groase la fptur. Tot Ia miazzi de co-

muna noastr se afl i o movil mare de pmânt, înalt de 5 stânjeni

tar lungimea adic ocolul este 27 stânjeni i vârful îi este truiichi.if Tot
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în aceast parte de loc se afl adic oase de Jidovi, olane, care curge

apa pre ele, de lut; adic când d ploi se gsesc de acestea, adic olane

i oase. Mgura zis mai sus poart numele de Mgura Turcului. La
miaznoapte de comuna noastr sunt în numr de zece movile: una,

numit Mgura mic, are înlime de 4 stânjeni, iar ocolul de 24 stânj.

— alta numit Mgura mic, are o înlime de 3 stânjeni, ocolul 18

stânjeni ;
— alta numit Mgura Corni, are înlime 4 stânjeni, ocolul

15 stânjeni ;
— alta, numit Mgura Berzei, are înlime 6V2 stânjeni,

ocolul 34 stânjeni ;
— alta, numit Mgura Purceii, are înlime 4 stân-

jeni, ocolul 17 stânjeni. Toate acestea au vârful trunchiat i sunt aezate

pe pmânt limpede. La miazzi de comuna noastr, pe nite dealuri i
pe nite râpe se gsesc arme vechi, precum puti, pistoale de acestea

se gsesc i acum în prezent (subsc. D. lonescu).

*'') Din Radomir (plasa Ocolului) avem informaiunile urmtoare: Se

afl mai multe mguri în hotarul moiei acestei comune, din vremile

vechi, cu numele ce poart fiecare în deosebi i în ce parte de loc a

comunei cade, dup cum se însemneaz la vale : O mgur spre mia-

zzi de comun, cu numele Mgura dela Stncil, care se mai zice i
Mgura dela viile Hagiului, aezat întrun pisc de deal, numit dealul

Stncilei, având forma circonferenei ; ocolul la baz este de 31 stânjeni

i înalt de 2 stânjeni cu vârful trunchiat. i spre apus de acea mgur
se cunosc urmele unui an de cele btrâneti, care este în deprtare

ca de 40 stânjeni, i este în lungime de 60 stânjeni, largul 1 stânjen i
adâncimea iar un stânjen, i pmântul aruncat spre rsrit dintr'însuU

fiindu-i un cap spre miaznoapte i un cap spre miazzi. O mgur spre

miaznoapte de comun, cu numele Mgura Dolani având forma tot a

celei de sus ; ocolul la baz este de 35 stânjeni i înlimea de 2 stân-

jeni, cu vârful cam uguiat, aezat pe un deal numit dealul Dolani,

lâng drumul cel mare, numit drumul Alboti, despre miaznoapte de

drum. O mgur spre miazzi de cea de sus i tot spre miaznoapte de

comun, cu numele Mgura Dumbrvi, aezat pe un deal, numit dealul

Dumbrvi, lâng drumul Znoagei, spre miazzi de drum, tot în forma

celor de mai sus ; ocolul la baz este de 30 stânjeni, i înaltul de 2 stân-

jeni, cu vârful trunchiat. O mgur spre rsrit de comun; între hota-

rul moiei ctunului Vijuletii, ce depinde de aceast comun, cu numele

Mgura Miugului, care se mai zice i Mgura Aprtoare, în forma

piramidei, cu vârful trunchiat* având ocolul la baz de 40 stânjeni i
înaltul de 3 stânjeni, aezat pe un pisc de deal, numit dealul Obogea-

nului i se cunosc gropi vechi, de cele strmoeti, pe lâng acea m-
gur i pe acel deal i anuri vechi, care spun btrânii c au fost silite

veche dela moi-strmoi. Asemenea spre apus de aceast comun se
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mai cunosc ruine de cele btrâneti, care spun btrânii c au fost ora

vechiu de când cu Ttarii i cu Jidovii, de unde sau scos la anul 1860

nite crmizi, de pluguri de pre acel loc, când s'a arat întâi, care c-
rmizi au fost de 2 palme în lungime i latul asemenea, îns grosimea

de 5 degete, având forma ptratului ;
i acum acele crmizi sau sfrâ-

mat de pluguri, arându-se mai de multe ori acel loc i sau gsit mai

multe feluri de rmie dela locuitorii din vechime pe acel loc, precum

:

urcioare, oaie i strchini, i locul acela, în care sunt ruine i gropi i
unde sau gsit acele crmizi i celelalte, poart numele de Livedea

boiereasc, care se mai zice i Stupina. Sau gsit în pmântul aceste^

comune, la miaznoapte de comun, la anul 1865. o sfrâmtur de fm-

brcminte de zea, ca de 2 palme, i o sabie de oel, de ctre un lo-

cuitor, care sabie a fcut-o secer pentru secera grâului, i s'au gsit i
bnui vechi în multe feluri de rmie dela locuitorii din vechime i
dela care ruine se cunosc i gropi pe acel loc

;
i locul acela, în care

s'au gsit aceste obiecte, poart numirea de dealul Turciturilor (subsc.

M . Diuiescu).

**) In comuna Diosci (plasa Ocolului) ni se semnaleaz cele urm-
toare : Se afl mai multe mguri în hotarul moiei acestei, comune din

vremile vechi, cu numele ce poart fiecare în deosebi, de pe cum se

spune la vale. O mgur numit Mgura Dioscenilor despre miaz-zi

de comun, in forma unei circumferine, având ocolul ei la baz 41

stânjeni, cu vârful trunchiat; aezata pe loc es, lâng drumul Brâceti.

O mgur în partea despre miaz-noapte de comun, cu numele M-
gura Hârca, aezat într'un pisc de deal lâng drumul Cocnetii, ce

merge la Caracal i Craiova, în forma unei circumferine, având ocolul

la baza de 18 stânjeni ; cu vârful tot trunchiat ca i al celei dintâi. O
mgur în partea despre miaz-noapte de comuna, cu numele Mgura
Bicua, aezat într'un pisc de deal lâng valea eleteului, ce-i zice

i valea Brâtici în forma unei circumferine, având ocolul la baz de 9

stânj., cu vârful trunchiat. Spre miaz-zi de aceast comun se mai nu-

mesc ruine de o biseric, care spun btrânii c a fost acolo biseric de

la moi strmoi, care s'a ruinat de tot i se vede i acum acolo o cruce

de piatr, scrisa cu litere necunoscute. i zic c i acum se vede locul

unde a fost sfântul prestol în altar, acoperit cu puin pmânt pe de-

asupra, i acum este arat locul pe acolo, i se afl în deprtare de aceast

comun ca de 1200 stânj., spre miaz-zi, ce-i zice acolo i Motea, unde

este crucea i locul prestolului. S'au gsit de locuitori nite sprturi d'

oale, într'un Ioc unde a fost în vremea veche un sat, ce-i zice acolo

unde a fost satul, dealul Nucilor, i unii dintre locuitorii acestei comune

au gâsit bnui vechi: dup cum spun unii c a gsit un locuitor, cu
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numele Ion zet Niu, bnui vechi, dar acesta neag gsirea acelor b-
nui (subsc. M. Mihescu).

*^) Din comuna Marotinul de sus (plasa Balta) avem informaiunile

urmtoare : In cuprinsul acestei comune se afl mai multe locuri însem-

nate precum : Gunoiul Batiei. Teiul Moi, o mgur, un grind, drumul

mul Lupeanului, lacul Galeului i Dboaia. Gunoiul Batiei este loc

însemnat din vechime, care este fcut ca un fel de mgur, fiindc a

fost chiar silite în acel loc, care silite se numea Marotinul de sus i de

pe numele acelei silite i s'a dat i comunei tot numirea de Marotinul

de sus. Al doilea urmeaz Teiul Mpi, loc însemnat din vechime, ce 'i

are numirea dup numele Motea, i desparte moia locuitorilor de moia
Ghizdvetilor. Al treilea urmeaz Mgura Turcului, care aceast m-
gur este fcut din vechime dela moi strmoi i i se d numirea

dup numele unui turc ce edea cu locuina în vârful acelei mgure.

Al patrulea urmeaz Grindul Tursanului, dup numele unuia Tursanu.

Al cincilea urmeaz drumul Lupeanului. Al easelea urmeaz Dboaia,

dup numele lui Dabu; i al eaptelea, lacul Galeului, dup numele

lui Gali, care dintr'acest lac se scoate pete, loc însemnat din vechime

ca drept semn de hotar, ce desparte moia locuitorilor de moia^ co-

munei Mâranii. Gunoiul Batiei este spre miaz-noapte de comun i
este aezat pe vale ; Teiul Moi, în capul moiei despre miaz-noapte,

ce se desparte cu Ghizdvetii, aezai pe deal ; Mgura Turcului, în

capul silitei spre apus aezat pe deal ; Grindul Turcului, la miazâ-zi

d comun în capul moiei, aezat pe deal ; Drumul Lupeanul, tot la

miaz-zi, semn de hotar, ce desparte moia locuitorilor de Sohoteti i
merge cu un cap la miaz-zi i cu unul la miaz-noapte ; Dboaia, la

miaz noapte în laturile moiei, aezat pe vale ; lacul Galeului spre

apus, aezat pe vale. Gunoiul Batiei este de 3 stânj. nalt. zece ocolul

lui, i este cu vârful rotund ; Mgura Turcului este de 15 stânj. nalt,

60 stânj. ocolul ei, î cu vârful trunchiat. Olarii, arme, unelte, scule,

bnui, idoH, chipuri i alte feluri de lucruri de pe vremile vechi nu

s'au gsit (subsc. G. C Marinescu).

50) Din Amretii-de-sus (plasa Blii) sunt tiinele ce urmeaz: In

cuprinsul acestei comune i în vecintate se afl un sat cu numele Po-

lovinele, care s'a surpat de când cu Ttarii, pe la anii 101 (?) dup
Christos, care se gsesc în acel loc de sat, cuptoare de cenue i cr-
mizi; o tabr cu Buciuniul, de când cu Ttarii i cu Uriaii, unde a

fost rzboi pe acea vreme i de aceea i s'a dat numirea de tabr, care

se gsete în acea tabr sulie, arce de fier i silite, care a fost iari

sat, dar îns nu se tie de când este spart, dar se gsesc într'însul gropi,

anuri, crmid de Antina ; se mai afl o mgur care poart nu-
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mirea de Mgura spat. Iar locul unde se afl silitea i biserica se

numete Bâscelele. Satul Poloinnele i tabra Buciniului, cad despre

rsrit de sat, pe loc es, in deprtare de sat ca de 1400 stânjeni pe

proprietatea Statului ; iar silitea i locul de biseric dela Bscelele cad

spre miazâ-zi de sat în deprtare ca de 100 stânjeni de sat, pe propri-

etatea comunei, pe loc es, unde se desparte de moia Obâria. 1. Satul:

întinderea sa este 150 pogoane; 2. Tabra ca de '200 pogoane; 3. Si-

litea ca de 200 pogoane, iar crmida din care a fost fcut biserica.

este în mrime de 3 palme lungul, de 2 palme latul i grosimea 4 de-

gete ; i 4. Mgura se afl în mrime la ocolul ei de 50 stânjeni i înl-

imea de 20 stânjeni i vârful este spat i aruncat pmântul în laturi.

Ia cuprinsul acestei comune se afl spuse btrâneti de pe la btrâni i
preoi despre acele locuri numite Polovinele, Buciniul i silitea, pe

care au fost sate din vechime i sau robit de Ttari, mai cu seam acea

biseric de silite, care s'a robit în noaptea Patilor, când se aflau pre-

oii slujind; iar mgura se afl de când cu Ttarii i cu Uriaii, In

acele locuri, Polovinele i Buciniul, sau gsit olarii, crmizi, sulie

de fer, lespezi de piatr mici i monete de argint i aram, tot o m-
rime cu banii de 50, având pe dânsele pe o parte chipuri de împrai
i pe cealalt inscripii care nu se pot citi. de care s'au descoperit în

comuna Amretii-de-sus în anul 1871 (subsc. E. Punescu).
larâ din Amâretii de jos (plasa Blii) se adauge : c împrejurul acestei

comune se afl trei locuri de silite, în care se coprind olarii, crmizi
Antinâ i cioburi de diferite obiecte rmase de pe la locuitorii cei vechi

;

se mai afl i trei mguri mari vechi i una mai mic, fiind din vre-

mile vechi de când cu Jidovii i cu Uriaii, care toate aceste locuri

poart numirile urmtoare: I, o silite numit Amâretii: II, una idem,

numita Buciniul; III, una idem. numit a Piscului;— i mgurele: I,

o mgur numit Mgura Spat; una idem, numit Mgura Viei;
III, una idem, numit Mgura cu Vi. i IV, una idem, mai mic
numit Bicua. Silitea Amâretii cade despre miaz noapte de sat,

pe vale, in deprtare ca de 100 stânjeni de sat pe proprietatea comunei;
Silitea Buciniului cade în jos de sat, tot pe vale, în deprtare ca de

'JoOO stânjeni, pe proprietatea Statului, numit Buciniul, inând de epis-

copia Râmnicului Vâlcea, a treia silite a Piscului, cade despre miazzi
de sat, pe proprietatea Statului numit Obâria, inând de mnstirea
Brâncovenli. i mgurile cad câte patru din jos de sat, pe deal, în de-

prtare ordinar (?) — Cea dintâi silite, întinderea sa este ca de 15 po-

goane: cea de a doua ca de 20 pogoane i cea de a treia ca de 12 po-

goane. — i mgurile: cea dintâi este înalt ca de 8 stânjeni, la poale

ca de .V) stânjeni i cu vârful trunchiat ; cea de a doua mgur nalt

ca de 15 stânjeni, ocolul ei la poale ca de 50 stânjeni l vârful uguiat;

cea de a treia e înalt ca de 12 stânjeni, la poale ca de 55 stânjeni i cu
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vârful rotund, i cea de a patra înalt ca de 5 stânjeni, la poale ca de

20 stânjeni i vârful uguiat. — In pmântul acestei comune i în veci-

ntatea ei s'au gsit i se gsesc i acum, când ar cu plugul, rmie
de pe la locuitorii din timpurile vechi, precum : crmizi antin, cr-
buni, cioburi de oale, feare de clcat rufe(?) i alte scule de fer (subsc.

/. Florescu).

61) Din comuna Ghisdvetii (plasa Blii) ni se relateaz: c în cu-

prinsul comunei se afl o movil, ce poart numirea de Movila Comei;
este spre nord de comun i aezat pe pmânt es în câmpie i locul

acela se numete Motea; ea este de o jumtate stânjen înalt, are ocolul

la poale ca de 7 stânjeni i este rotund i cu vârful trunchiat (subsc.

/. Florescu).

'^'') Dela comunele Apele vii (plasa Blii) avem rspunsurile urmtoare:

Se gsesc în cuprinsul acestei comune multe hârburi de oale, oale cu

bnui vechi, petre de rni i oale cu oase de oameni, îngropate prin

pmânt. — Acestea se afl prin sat i afar din sat : hârburile se gsesc

spre miazzi de sat, pe loc puin deluros i compus numai de arin;

oalele cu bnui, prin sat pe loc es, petrele i oalele cu oase, spre miaz-

noapte de sat, unde este loc es i arabil. — Hârburile de oale sunt mici

în forma oalei de astzi ; oalele cu bnui, în mrime cât pot încpea 5

oca ap, i astupate
;

petrele de rni aezate una pe alta, încât par

a fi aezate de mân de om, la form rotunde ; oalele cu oase de om,

în mrime cât poate intra o vadr licuid i astupate cu capac. Se spune

de mai muli btrâni c în vecintate spre nord-est se gsesc oarecare

sloiuri de cear prin pmânt, asemenea i crmid de Antina spre r-

srit, în forma pardoselei, cât coprinde spaiul unei case, iari prin p-
mânt, de care se vorbete c în vechime ar fi fost situate case pe acel

loc. S'au gsit i se gsesc în coprinsul acestei comune bnui vechi,

pe mai multe locuri, în unii este leatu easesprezece, frumoi i buni la

sunet; s'au mai gsit i glonuri de puc în partea de miazzi a co-

munei prin arin (subsc. Preotu Georg. Florescu).

^^) Din raportul învtorului dela Brâncoveni (plasa Oltului) voiu ex-

trage aci cele relative la cl4irile care amintesc la faa locului, despre

domneasca familie a lui Mateiu i Constantin : 3. Spre rsrit de aceast

comun pe un deal, se afl ruinele caselor familiei Brncovenilor. Acest

deal, cu o suprafa ca de 3 pogoane, a fost închis cu zid de crmid
în form de cetuie, de pe cum arat anul din care s'a scos de curând

crmid. Crmida este de mrimea celei ce se face acum ; îns este

de observat c varul pus între crmizi, are o trime foarte mare, astfel
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c mai bine se poate rupe crmida decât varul. Din aceste ruine mai

este un zid cu o grosime de patru palme, înlimea de 1 V2 stânjeni; iar

lungimea de 19 stânjeni. Acest zid a fcut parte din cele ce serveau de

cetâuie, care aveau form rotund neregulat. înuntru erau case, care

sau stricat de locuitori pentru a lua crmida, dup care le-au spat

pân la adâncime de 3 stânjeni. Tradiiunea se exprim astfel despre

aceste ruine: Aci au fost casele Brâncovenilor; pivniile erau atât de mari

câ putea intra carul cu boi i bui, se întorcea prin pivni i eiâ tot

pe unde a intrat. Mai multe nu se tie despre aceste ruine. — 4. Lâng
aceste ruine, spre apus, este biserica satului, zidit la anul creaiunii

7193 (1685) de familia Brâncovenilor, de pe cum s'a putut descifra din

inscripiunile cele dou ce sunt în biseric. In nuntru bisericei se vd
zugrvii din vechime ctitorii în costumele lor vechi. Tot în biseric este

un mormânt, pe care este o peatr cu inscripiunea ruinat ; la finit se

vede anul 1695 cu slove.—5. In curtea acestei biserici spre miazzi, este

o cruce de piatr înalt de un stânjen, cu inscripiuni pe trei fee. Li-

terile sunt amestecate, latine i chirilice. Nu s'a putut cunoate în ce

limb este scris. La finitul acestei inscripiuni se vede anul 1707, cu

numere arabe. — 6. Spre miazzi de satul Brâncovenii, supt un mare
deal, se afl mnstirea Brâncovenii cu dou biserici. Cea mai mare este

fcut de moul lui Mateiu Basarab i înainte de acesta la anul lui Chr.

101)9 (?). In biseric este un mormânt cu dou inscripiuni în piatr. Aci

repauseaz Papa postelnicul Brâncovean cu soia sa Stanca Cantacuzino,

prinii lui Constantin Brâncoveanu.—7. A doua biseric este mai nou
fcut de Constantin Brâncoveanul Basarab, la aiml dela Chr. 1700.—
Aceste noiuni le am scos pe scurt de pe inscripiunile ambelor biserice

(subsc. T. Marinescu). In anexa M. am reprodus diferite documente re-

lative la vechile cldiri dela Brâncoveni.

^^) Din raportul dela opârlia (plasa Oltului de sus) transcriem înc
aci cele urmtoare: 1. In partea despre apus a acestei comune este o

mnstire ruinat foarte veche ; se zice c este fcut în zilele lui Mateiu

Basarab, când era domnia Ia Brâncoveni, chiar de un ministru al su
cu numele Ghinea vistierul (grec de origin); este în lungime ca de 7

stânjeni numai lumina in nuntru i lrgimea ca de 6 stânjeni ; grosimea

zidului este tocmai de un stânjen mare ; zidul este zidit numai cu goal
crmida i var; crmida în mrime. lungul 1 palm domneasc i 2

degete, iar grosimea o chioap; pe sus are crmizi în trei coluri cu

si'ipluri; în patru coluri în nutru are patru petre, câte una la fiecare

col, nescrise ; este fundat pe un Ioc care se numete de btrâni sub

zpodie, in marginea apei Oltului, într'un delu.—Tot lâng aceast m-
nstire mai se gsesc nite ziduri in form de case ptrate, tocmai aproape
'<' '^>''f în deprtare de mnstire ca de 12 stânjeni. Aceste cast- se /irc
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c au fost o grdin de animale slbatice, mai mult ciute; de aceea s'a

i numit acel loc la Ciutrie. Biserica se zice c s'a prsit pentru c
s'a jfuit i spurcat de Turci, dup ce au i tiat pe Ghinea.—2. Tot pe

aceast proprietate în cuprinsul acestei comune, dincolo de Olte spre

miazzi, într'o vlcea numit Cerneaua, s'a descoperit în anul 1864—65

o comoar de felurite antice precum : inele de aur cu pietre de diamant

brri de aur, cercei cu asemenea petre, lingurie, boabe de mrgritar

înirate pe sârm de aur, etc. Acestea sau gsit de un George Coman.

locuitor în aceast comun; el este un om exaltat de minte, are aple-

care de a prinde vulpi cu ogarul; a dat ogarul dup o vulpe i a intrat

acolo în Cernea într'o vizuin i vulpea i ogarul dup ea. El de fric c-i

mnânc ogarul a luat sapa i a frâmat vizuina i s'a pomenit cu ele curând

din vizuin; câte au fost mai mari, le-a luat în traista, care purt de mân-

care, iar din boabele de mrgritar a mai spart cu peatra pe muchia sapii

i le-a lsat acolo. Se întiinaz proprietarii locului, Brtenii i-i luar

câte-va inele i un ir de mrgritari, pe care îi deter câi-va gologani;

vzând el c-i sunt de pre a plecat cu ele în traist la bâlciul Floriilor

la Caracal i la cine s'a artat 1-a btut i i le-a luat; cine? nici el nu

1-a cunoscut. In urm se întiinar toate autoritile acestui district, veni

prefectul la faa locului; a cutat cernând râna cu ciure i a mai gsit

i atunci ceva din acele amaneturi; a mai gsit i în urm lumea din

comunele vecine boabe de mrgritari, cu ciurele, în rân i le-a vândut

-proprietarilor lor. Acum acolo nu se mai gsesc nimic : chiar dela anul

1865 s'a arat grâu peste acel loc; astfel s'au finit cu acele amaneturi.

—

Se spune de btrâni c aceste amaneturi au fost îngropate de 12 hoi,

cari au trecut Olteul acolo cu 5 cai încrcai; în acel timp Brtenii,

proprietarii acestui loc, erau cpitani de poter i s'au rzboit cu dânii

în acea vale; atunci ei le-au îngropat ca s fie uor de scpat. Acea

vale, care se numete Cernea, este o scursoare de ap care vine din

ploaie, curge dela apus spre rsrit i se vars în Olte ; adâncimea pe

unele locuri este de 2 stânjeni; pe alte locuri este 2 stânjeni; lrgimea

asemenea; are i godovane (bli); vara seac mai totdauna. — #. Tot

în coprinsul acestei comune spre rsrit, este o groap ca de 5 stânjeni

:adânc i larg tot asemenea; aceast groap se numete din vechime

gaura oprlei, de la care 'i a luat i comuna numele de opârlia

:

în aceast groap se zice c a locuit o opârl sau un earpe mare. El

a mâncat mai multe animale de ale oamenilor, se spune de btrâni, c
chiar i copii; a fost omorât de vântorii de pre atunci cu putile; groapa

este rotund, spat de earpe; sunt în ea multe oase vechi putrede

(subsc. Preot. I. lonescu).

55) Din comuna Dobrunul (plasa Oltului de sus) ni se raport mai

aceleai informaiuni : In moia boierilor Brtseni, supt un pisc de deal



ANTICHITILE JUDEULUI ROMANAI 253

în marginea Citeului, în vecintate cu comuna Dobrunul se afl în faa-

pmântului rmase ziduri de case. Biserica e apropiat de acele ziduri...

Se povestete de nite talere de argint, cuite, inele de pietre scumpe,.

brri de aur cu pietre scumpe i boabe de mrgritare. Zidurile se

afl pe pmânt simplu, iar nu pe pieatr ; ele cad spre rsrit. Zidurile

bisericei sunt i acum neczute, de crmid potrivit, zidite cu var,.

forma având-o un dreptunghiu. Despre ziduri i biseric se spune de

nite btrâni i un preot, c din povestirea prinilor lor au fost zidite

de Ghinea vistierul, ce i s'a zis Ciucala, de neam bulgar, în zilele când

era domn Matei-Vod. — Boabele de mrgritar se povestete c, la anul

1865. afar dm comuu spre miaz-zi de vâlcelele ce se numesc Cernele,.

unde i acum este o branite de ulmi, numii ulmii din Grdrel, înde-

prtare de comuna Dobrunul ca 900 stânjeni, unde pe acele vâlcele s'au

gsit într'o vizuin în pmânt fcut din fire ; iar largul a avut ca cât

ar intra o fiar slbatic i adâncimea de doi stânjeni (subsc. Preot.

fJimit. lordchescu.)

'^) *i aa fiind turbai (slujitorii lui Matei-Vod i mai vârtos Do-

robanii i Seimenii i alte cete) când fu într'o zi se strânser toi în

curtea Domneasc ca s ucig pe doi boieri ai lui Matei-Vod, anume
Ghinea Ciucala i Radul Vârzarul vel-arma, aruncându-le prihan cum
câ ei sftuiesc pre Domn ca s nu le dea lefi. i aa fiind ei turbai ca

nite porci fr* de ruine, se suir sus în casele domneti, i ddur
nval unde zcea Domnul lor, cutând pre aceti boieri, sub cptâiul

lui. sub paturi, prin poduri, prin cmri, prin lzi, pân îi gsir i aa
dinaintea lui i-au luat, cât se cutremur locul de groaza lor, desbr-

cându-i de haine, bâtându-i nemilostiv, pân i-au scos afar la câmp i
acolo i-au omorit înaintea tuturor otilor». Istoria ârei Româneti, de

când au desclicat Românii, în Magas. ist. pentru Dacia tom. IV.

pag. 328.

*7) Intre comunele de la care au venit rspunsuri la Gestionarul ar-

heologic al meu, nu figureaz Hotranii (din plasa Ocolului). Dar co-

legul nostru d-1 V. A. Ureche a avut bun voina a'mi comunic un

Tablou istoric al tutulor bisericilor i mnstirilor din judeul Romanai.
pe care d-sa 1-a întocmit, precum i pentru alte judee ale rci. pe când

er director general al Ministerului cultelor i instruciunii publice. Voi

extrage din <fcel tabel cele atingtoare de schitul Hotranii, care pân la

secularizarea mnstirilor se afla închinat mnstirii Dionisiu de Ia nuiii-

tclui Atos : «Hotranii, cu o biseric, mnstire de clugri. înfiinat la

anul (7096) 1588 de jupan Mltrea vornicul i restaurate de Matei l'l-

coianu. — Inscripia d'asupra uei bisericei zice : «Aceast sfânt t dum-

nezeiasc biseric ce se chiamâ Hotranii, cu hramul Soborul îngerilor,
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din temelie a fost fcut de jupan Mitrea vornicul i jupânia Neaga,

la cursul anilor de la zidirea lumii 7096.. Trecând mult vreme i stri-

cându-se, îndemnatu-s'a cu ajutorul lui Dumnezeu jupan Matei Flcoianu,

biv-vel cpitan sin Gheorghe vornicul de au dres-o i înfrumusoat-o cu

zugrveal i a fcut altele asemenea un om (?) ca s'i fie venic po-

menire; în zilele prea luminatului Domn lo) Constantin Brancoveanu Ba-

sarab Voevod, la leatu 7216».

Ctitorii zugrvii în biserica de la Hotrani, la fereastra despre miaz-zi

:

Jupan Radu Stolnicul Flcoianu i Jupan erban Cantacuzino.
vel vornic Jm Constantin Basaraba

1 V. V.
_

Jupânia ego Andreiana
\

Jupânia ego Mria

Ctitorii de la fereastra despre miaz-noapte

:

Jupan George Flcoianu vornic ^"^ Jupan Barbu

Jupânia ego Caplea

Jupânia Despina

Jupânia Stanca

Jupânia Preda,

^) Din Popânzâleti (plasa Olteulni) dosarul nostru ne ofer tiinele

urmtoare : Aceast comun este aezat pe loc plan, având direciunea

orizontal (?); despre rsrit de aceast comun se afl mnstirea schi-

tului Popânzletii în deprtare ca 300 stânjeni, care schit este împrejmuit

cu zid despre rsrit, nord i sud, iar despre apus cu apartamentul, în

centrul cruia este o bolt mare drept poart a curii bisericei, (subsc.

George Gavrilescu). Ctre care adogim din Tabloul istoric al d-lui V.

A. Urechie, însemnarea c schitul Popnzleti are o biseric înfiinat

la 1853 de egumenul Lavrentie, în care figureaz în portrete murali

Prinul Stirbeiu i fundatorul numit.

^9) In dosarele de rspunsuri la Gestionarul arheologic, mai aflm

oare-care noiuni locale izolate, ce nu le am putut grupa în vre-unul

din cercurile sau regiunile anticare, întru care am împrit judeul Ro-

manai. Pe acelea le transcriem dar aci, ca s fie dosarul complet în

aceste note : Gârloganii (plasa Olteului). Se afl o biserica, vechie fr
înveli, îns de când este nu se vede nici o inscripiune i se afl între

apus i miaz-zi i este situat în Valea de Trestii, în deprtare de co-

mun ca de 2000 metri, a crui lungime este ca de 9 metri i limea
de 4 metri, zidit cu crmid mare i groas în forma unui drept-

unghiu». (subsc B. Giurescu).

Gropanii (plasa Olteului) : «Intre puntele cardinale miazzi i rsrit
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dela comuna Gropanii spre comuna Bleasa, departe ca la 1000 metri

se afl o vale numit Valea Bisericii, care acum aproape 230 de ani,

cam pe la anul 1640, se afla în acea vale un mic stule, care tot în

acel an. dup cum au auzit i btrânii dela prinii lor, s'a devastat cu

desvârire de Turci, rmâind acea vale cu numele de Valea bisericii,

fiindc o mic bisericu ce er în acea vale a durat mai mult în urm,

i chiar astzi se pot cunoate chiar locurile unde fusese odinioar acel

stule ; acum îns este cea mai mare parte din acea vale acoperit de

pdure, iar parte din ea se cultiv de locuitori», (subsc. P, Predean).

Am dat in Anexa N un extract din Tabloul istoric al d-lui V. A. Urechie.

în privina principalelor biserici de sat mai vechi.

^^) Reproducem în întregul su, raportul ce avem dela comuna tirbei

(plasa Olteului): numit în vechime i chiar astzi Ciuturoaia sau Cep-

turoaia, este situat în partea dreapt a râuleului Olteul. In partea

despre sud se întind dealuri, care astzi se afl plantate cu vii. Se nu-

mete tirbei de pe numele principelui Rarbu D. tirbei, care aici are

proprietate, astzi a fiului su principele George B. tirbei. In partea

despre sudvest se afl ctunele Dobreii i Crtioara, ce-i aparin i de

care se separ prin pdurea sus numitului proprietar, ce este traversat

de valea numit a Cluiului. La nordest se afl asemenea ctunele Mo-

logetii i Olteanii, de care se separ prin râuleul Olteul. Biserica ce

se afl în aceast comun, propriu zis tirbei, se zice a fi fcut de

aceiai fundatori, cari au edificat vecina mnstire a Cluiului ce se afl

spre sud de aceast comun. Inscripiunile îns ce se vd pe pietrele

mormânturilor, fiind, slavone nu se pot descifra, ca s se poat cunoate

pozitiv data i numele fundatorilor ei. Locuitorii acestei comune, în tra-

diiunile lor, zic a fi edificat de nite haiduci, cari au edificat i pe

aceia a Cluiului. Aceasta provine poate de acolo c fraii Buzeti i
altil cari au edificat pe aceia a Cluiului, fiind oameni de arme, dupe

cum ni-i descrie istoria i din cauza rezbelelor ce erau pe acele timpuri»

au edificat acea mnstire cu patronagiul S-tului Nicolae, sau în urma

vreunui sângeros resbel, sau ca refugiu în acea vale, unde de sigur pe

acele timpuri er tot împrejurul acoperit de pduri aproape nepenetra-

bile, i de unde a putut foarte logic s se nasc tradiiunee c ambele

aceste biserici ar fi edificate de haiduci. înaintea acestei biserici, în curte,

unde se afl astzi conacul proprietii i în care sade îngrijitorul în-

srcinat cu cultivarea câmpului, se zice prin tradiiune, ba muli spun

c au vzut prini cari ar fi intrat în subterana ce se afl în aceast

curte i unde se gsesc obiecte preioase, precum : sfenice de aur i
argint, arme vechi, monede asemenea vechi ctc, dar care se zice a fi

pzite de spirite rele Se mai zice înc, c la Intrarea acestor subterane

se afl d'asupra pragului o Inscrlpiune cu litere, care dac sar putea
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citi, ar fi liber intrarea. Unul dintre locuitori adaog c a avut un p-
rinte, astzi rposat, care i-ar fi narat c din întâmplare intrând în acea

subteran, osebit de multele obiecte preioase ce a vzut, a luat nite

monede i când a voit s ias, ua s'a închis, astfel c 1-a constrâns un
ce invizibil a lepda ce luase. Voind apoi din nou a iei, n'a putut pân
ce nu i-a scuturat toate vestmintele, i dup ce a gsit o mic moned
czut din întâmplare în opincile sale, pe care lepdând-o, ua s'a re-

deschis, lsând eirea liber. Acestea culegându-se de subsemnatul din

naraiunea locuitorilor acestei comune, am format acest rspuns spre sa-

tisfaciunea întrebrilor fcute de d-1 Ministru, care se va înainta dup.
obligaiune, (subsc. Sabiniu Bragomirescu).

Spre completarea noiunilor, reproducem i cele aflate în Tabloul is-

toric al d-lui V. A. Urechie : «In tirbei se afl dou biserici, una închi-

nat cuvioasei Paraschiva, se zice a fi fcut la 1560; într'însa sunt pe

prei portretele lui Constantin Buzescu i familia :

Constantin Buzescu cu soia sa
i

erban vel-vornic tirbei, gine-

i cu trei fii anume : Preda, Radu rile lui Constantin Buzescu. Puna
i Constantin. fiica lui Constantin Buzescu.

In a treia biseric sau tind se afl dou morminte, d'asupra cu les-

pezi de piatr scrise cu litere slavone, care nu s'a putut descifra. A doua

biseric din tirbei este cldit la 1851 de Nicolae Gheorghiu i de Prin-

ul B. tirbei».

61) învtorului care funciona pe la 1874 în Strjeti (plasa Olteului

de sus) i s'a prut c «cercetând scrupulos cu deamnuntul, nu s'a putut

dovedi în aceast comun din antichitate nimic de vzut». Cei cari au

întocmit Tabloul istoric al d-lui V. A. Urechie, n'au despreuit îns a

semnala o biseric în m'ahalaua din vale, înfiinat la 1733 de Constantin

Buzescu i soia sa Mria i restaurat de locuitori, precum i alta în

mahalaua din deal, înfinat la 1818 de Constantin Buzescu, fiul celui

de mai sus i restaurat de familia Darvaris ; tot aci se afl pe peatra

mormântal a acestui din urm Constantin Buzescu, urmtoarea in-

scripiune

:

Buzetii ce din vechime

Pentru ar s"au jertfit,

S'au sfârit acum prin mine.

Precum Domnul a voit

;

Cci odrasl brbteasc
Din mine n'au rmas.

Ci numai de femeiasc.

Dou fiice iubite las,

Rmâind spre pomenire
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Nite semne i lucrri

Nuniai doar din auzire

i din alte întâmplri,

Oasele cele trudite

Aicea se odihnesc,

Sub pmânt acoperite

Ue peatra ce le pzesc.

Iart dar, iubite frate,

Cel ce vei vrea s citeti.

Blagoslovind întru toate

Pre Rumânaii Buzeti.

Smeritul Constantin Buzescu

Sfâritul neamului su.

Leatu 183], Ianuarie 31».

^'-) Raportul din comuna Caliiiul (plasa Oltetulj conine cele urm-
toare, de coprins geologico-arheologic : In coprinsul acestei comune
Cluiul s'au gsit i se gsesc chiar i astzi nite insecte (?), care se

numesc scoici, rmase din acel (?) dlluviu ; aceste insecte sunt fcute în

forma de elipse. Unii din aceti locuitori spun c sau gsit pe la 1872,

oase de Jidovi, pe care le-au sigilat i le-au înaintat tot în acel an 1872

prefecturei. In aceast comun Cluiul se afl i o mânstire cu hramul

S-tului Nicolae, fcut din timpul lui Mihai-Viteazul i este împrejurat

cu zid de crmid, unde stau i oasele Buzetilor i banul Craiovei,

ale cror cadavre sunt înmormântate chiar aici la mânstire. Buzetii

sunt bgai în stan de piatr dinaintea mnstirii
; pe peatr este scris

cu litere sloveneti. Toate aceste obiecte se afl spre apus. Distana dela

comun i pân la acele obiecte este ca de doui kilometri aproximativ.

Comuna este aezat pe loc es la gura vii mnstirii, fsubsc. /. Cunescii).

In Anexa Q, am dat descripiunea mnstirii Cluiul, de pe notele ce

iiisumi le-am cules la faa locului în anul 1861.

***') Asupra mnstirii Stneti din judeul Vâlcea, fundaiune a familiei

Buzetilor. care a stat închinat câteva sute de ani la patriarhia din

Alexandria Egiptului, am prezentat ministerului instruciunii publice un

raport amnunit, carele a fost i tiprit în foaia Columna lui Trnian

a d-lui B. P. Hasdeu, Anul IV (1873), No. 10 i 11.

''M Acest cântic l-am scris cu destul anevoin de pre spusa îngânat

a unui btrân lutar igan din Strjeti, pe care, la 17 Septembrie 1861,

ii chemasem in schitul Mamu. El spunea c asemenea cântice tiuse

multe rposaii lutari mai vechi decât dânsul, cari le cântau în totdeauna

boerilor Buzeti, ce au perlt de 3() de ani i mai bine. Voiu transcrie

Al. I. Odol»e»ru. Voi. IIL 17
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aci i urmarea fragmentat a acestui cântic cu observaiuni asupra strii,

în care el ne-a parvenit la cunotin. De-acîi îns voiu detept luarea

aminte a cititorului spre a nu confunda pe domnitorul Mihaiu-Vod

din cântic cu Mihaiu-Viteazul ; trebue s fie vorba de Radu-Mihnea fiul

lui Mihnea Turcitul (1611— 16, 1617—23). Voiu emite apoi tot aci câteva

observaiuni asupra limbei i a originei acestui cântic.

Mai întâiu, iat cum urmeaz faptele narate în legenda poporan:

i din gur c-i zicea:

— Iar Câpletii ca câinii, «Radule, stpânul meu,

i Buzetii ca lupii, Nu se cat sluga la beie.

Pizm pe Radu c'aveâ

;

280. X^i se cat la trezie

;

250. Unde aa c 'mi auzea, Asear când te 'mbtai
Felinarul aprindea. De mine nu întrebai.

De subiori c mi-1 lua. — D'aci Radu ce 'mi fcea?—
La 'odihn îl ducea. Fuga la gard c mi'i da.

Cam pe ghia lunecoas, 285. Mâna pe proptea punea,

255. In coada heleteului. i de ea c mi'i trgea;

Când la ghia c'ajungeâ Din ghia c mi-o scotea;

Felinarul i-1 stingea Dar din cuiu c nu putea.

i Radu nu mai vedea;

Jos pe ghia mi 'i cdea 290. Capu 'ntr'o tipsie punea

260. Toi pe el se grmdea. i la Mihaiu-Vod-1 ducea:

Dar Radu ce mi 'i fcea? —«Bun vreme, Mihaiu-Vod,
— Nici o arm nu 'i avea;

Dac vedea i vedea. Cam c'o floare, c"o neramz.

Cisma din picior trgea

;

265. Pân din carâmb srea; Cci cu capul Radului,

De ei de se apra, 295. Al Calonfirescului».

i pe Nedea c-1 striga

:

— Maic-sa c-i auzea,

— «Nedeo, Nedeo, sluga mea

!

Aa din gur zicea

:

Ad'mi, Nedeo, paloul —«Maic, maic, Mihai-Vod
270. In pustiia Caracalul (?) Nu te ierte Dumnezeu

300. C tiai pe frate-tu».

^De trei ori pe trei locuri (?j» Mihaiu-Vod, c 'mi zicea:

. — «S mor necuminecat

— Dar Nedea ce'mi fcea?

—

i de pop neertat

El legat c mi i edea C tu, maic, nu mi-ai spus

Cu trei treanguri de mtase, 305. C 'mi er Radu frior;

275. împletite 'n câte ease. C el m scotea la zor.

El glscioru-1 auzea »

Este învederat c aceeai legend despre mieleasca ucidere a Radului

Calomfirescu de ctre fraii Buzeti i fraii Cpleti se afl reprodus
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în balada lui Radu Calomfirescu. publicat de d. V. Alecsandri în Poe-

ziile poporane ale Românilor, edi. din Bucureti, 1886, pag. 169—199.

Forma îns este mult mai îngrijit i mai corect, versurile mai bine

cadenate, naraiunea mai cu ir i chiar oarecum diferit, în versiunea

d-lui Alecsandri. Cât despre lutarul meu din Strjeti, el nu pstrase

decât o foarte încurcat amintire despre acest cântec btrânesc, astfel

încât nici irul povestii nu era clar în spusele lui, nici versurile nu se

intemeiau cu vre-o regul oarecare, pe numr de silabe, sau pe accen-

tuaiune. sau pe rim. Foarte adesea el recurgea la adause de cuvinte

inutile, pe cari le-am putea numi proptele ale versului, precum sunt du-

bitativul cred în versurile 58 i aiurea, superfetaiunea apelativ mre.
în versurile 56, 62, 64 etc, vocativul maic, repeit d'a rândul în ver-

surile 149. 152, 154, 156 i altele.

Un ce iar foarte curios sub raportul limbei în aceast dulat poem,
astfel cum am cules'o eu, este întrebuinarea unor ziceri de provenin
misterioas, perdute din uz i mai c am putea zice fr îneles deter-

minat în graiul nostru de azi; cum bun oar, adverbul savaiu (vers.

175i, care pare a însemne cam iâ peu pres) i apoi calificativul, foarte

straniu ca sunet i ca form, arsei din versurile 87 i 202.

Socotim de prisos a ne mai opri asupra unor reale frumusei poetice

rspândite în aceast oper popular, frumusei pe care cititorul le va

distinge i le va admira pe cât ele merit, chiar în aceast confuz i
zdrumicatâ balad. Acelea, dac nu m înel, covâresc, în multe locuri

prin originalitatea lor genuin, stilul i forma baladei publicat de d.

V. Alecsandri.

Asemeni curios este c faptul legendar, pe care se bazeaz acest cântec

nu se afl relatat în nici-unul din istoricii i cronicarii timpului, în nici-un

document scris din cele cunoscute pân astzi.

Nu putem crede îns c tradiiunea poporului s fie cu totul fr te-

meiu, nici întru ceeace privete uciderea prin trdare a Calomfirescului

de ctre fraii Buzeti i Cpleti, nici rudirea eroului cu acel Mihaiu-

Vodâ din balada noastr, cruia versiunea d-lui Alecsandri îi zice i Mih-

nea l MIrcea în cursul naraiunii. Dac înc de începutul acestei note

ne-am grbit a declara c acel domn trebue s fi fost Radu Mihnea,

dintre anii 1611 i 162.3, temeiu ne-a fost foarte însemnata not a lui

Nicolae Blcescu (Istoria Românilor sub Mihaiu-Vod^Viteazul, Bucureti

1878, pag. 1()8), care sun aa :

«Dela aceast solie in Ardeal (când Mihaiu-Vod Vite.izul, în toamna

anului 1595 trimite pe boierii si Stroe Buzescu i Radu Calomfirescu

in Ardeal la nunta principelei Sigismund Batori), documentele Istorice pierd

din vedere pe viteazul Radu din Calomfireti, pe care ii vâzu.scrm înapoi

strlucindu-se în rzboaiele cu Ttarii ; un cântec vechiu popular nil arat

rivalizând necurmat în vitejie cu Buzetii amândoi i CâpletU câtei
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trei, fruntea boierilor i domnii rzboaielor, pân în zilele lui Radu Vodâ,

feciorul lui Mihnea Turcitul (1611). Atunci întâmplându-se ca Ttarii s
vin s robeasc moiile, casa i pe mama btrân a Iui Radu din Ca-

lomfireti, el alearg la Domn. cerând ajutor pe Buzeti i pe Cpleti.

Domnul refuzându-i ajutorul, atunci el, însoit de dreapta lui slug Ne-

dea i de vreo câiva oameni, se arunc asupra Ttarilor. Iri btae, Ne-

dea strig stpânului su: Taie, c nu e aci pe boierie, ci este pe vite-

jie; taie marginile i eu voiu tia mijloacele». — Ttarii fur învini i
Calomfirescu îi mântui pe muma sa. La întorsul su întâmpin în cale

pe Buzeti i pe Cpleti, cari-1 omoar i duc trupul la Mihnea Vod,
zicându-i c de tria, îl scotea din domnie. Muma Calomfirescului, au-

zind de uciderea fiului su, alearg la Domn cu multe zapise prin cari

se dovedea c Calomfirescu îi er frate. Atunci Domnul fcând divan,

judec pe Buzeti i pe Cpleti i porunci s li se taie capul. Dintr'acest

cântec se vede dar c Calomfirescu a fost feciorul lui Mihn-ea Turcitul

care însoi pe Sinan în ara Româneasc. Poate fiul i tatl i-au încru-

ciat paloele la Calugreni, fr a se cunoate. Poate glonul Calomfi-

rescului trânti la pmânt pe lepdatul Mihnea, în luarea Târgovitei !»

Cu toate deduciile ilustrului nostru istoric, tot rmâne mare îndoin
asupra momentului, când a putut s se petreac scena de omor a Ca-

lomfirescului, povestit de legenda popular, i cari au fost acei frai

Buzeti, ucigaii Radului Calomfirescul ?

Poate c în vreo zi, vechi documente de familie, aa numeroase i aa
puin cunoscute pân acum la noi, vor veni s reverse ceva mai mult
lumin asupra acestui fapt, care

de nar fi

nu s'ar povesti.

<î5) Profit de aceast original caracteristic poetizat de popor, a c-
pitanului Farca, so de arme a lui Mihaiu-Viteazul, spre a reproduce

raportul învtorului din Farcae (plasa Ocolului). Aceast comun se

afl situat pe muchia malului drept al Oltului vechiu, prsindu-i matca

sa din vremile vechi, fiindc acest râu are comunicaie prin coprinsul

acestei comune. Spre rsrit se mrginete cu comuna Stoeneti i Dr-
gnetii, spre apus cu comuna Caracalul i Hotranii, spre miaz-noapte

cu comuna Comani i Hotrani, spre miaz-zi cu comuna Comanca. —
De pe cercetrile fcute prin btrânii comunei despre vechile aezminte,

ce se crede a fi rmas dela strmoii notri Românii, s'au gsit cele cu-

prinse mai jos : despre comuna Stoeneti în Farcaul de jos a fost din

vechime o streaj, care poart i ehiar acuma numele de Lazaret; di-

ceasta este de când cu Cârjalii, robia Haegului, i se aflâ pe muchia

mtcii Oltului vechiu, între Stoeneti i Farcaul de jos, ce-i mai zice

i Ctunul. — Despre apus de aceast comun dou mguri; una se
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afl în viile Frcenilor de sus; înlimea sa este de 4 stânjeni, lrgi-

mea la bazA este de 10 stânj., iar cealalt este mai m*c, având înli-

mea sa de 2 stânj.. limea la baz de 7 stânj. i se afl situat despre

oraul Caracalul, în drumul Caracalului. — Toate acele zise mai sus se

afl situate în Farcaul de sus. Iar în Farcaul de mijloc se mai afl o

mgur cu numele de Mgura Farcaanului, care se afl despre miazzi

i hotrte moia comunei Comanca ; mrimea sa este : înalt de 3

stânj.. limea la baz e de 10 stnj. — In câmpia Scori despre miaz-

noapte de aceast comun se afla în vremile vechi o tabr de oaste

turceasc, care i acum se vd gropile de un grajd de cai, de aez-
mântul lor i altele. — In matca Oltului vechiu a fost din vechime sat

i o biseric vechie, unde chiar acum se vd ruine i gropi de sate i
altele; iar acuma se afl în urma acestui sat pdure foarte mare cu co-

paci, grosime ca de 12 palme; toate acestea se afl despre miaznoapte

de aceast comun. — Casele lui popa Stoica se afl despre miaz-noapte

de Farcaul de mijloc, situate pe muchia dealului mtcii Oltului vechiu,

unde acum se afl pe baza lor zidite, casele zidite de cucoana Tinca

Fârceanca. Acest Popa Stoica a fost un om brav, care sa btut în

vremile sale cu Turcii i i-a rzbit în mai multe rânduri
;
i chiar astzi

se aude vorbind despre dânsul prin poporul român, c zic c'a fost un

om foarte curagios i minunat ; care despre sfinia sa se vorbete în

mai multe istorii i se cânt i de ctre popor, adic zicând: Popa

Stoica din Farca, sare de eapte pai, i iese din liturghie i taie la

Turci o mie. — Se mai afl o tabl de peatr, lungimea ca de 1 V2 stânj.,

limea ca de 5 palme, in care sunt scrise numele Doamnei Blaa soia

ii fiica) Domnului Brâncoveanu, care se afl la cimeaua de zid de c-
rmida a d-lui Fârcâeanu (suhsc. /. Eliescu).

In urma acestei relaiuni sa adaos, în textul tiprit in Analele Socie-

tii Academice, un mare numr de anexe, printre care se aflâ i o co-

leciune de Note inedite culese în mnstirile Cluului din Judeul

Romana(i la 1861, de d-1 A. I. Odobescu. Materiile tratate în aceste

note, care ocup pag 298—324, sunt cele urmtoare, însoite cu nume-

roase stampe: 1^ Situaiunea ; _20 Descrierea mnstirii; 3» Din Clto-
ria patriarhului Macarie, privitoare la mnstirile Cluiul i Stneti

;

4'^ Patrusprezece documente inedite ale mnstirii Cluiul servind la elu-

cidarea istoricului familiei Buzetilor; f)» Tabela genealogic a familiei

Buzetilor. întocmit cu ajutorul mormintelor acestei familii i al unor

documente vechi, cu foarte numeroase desemne.

in fine. anexele acestui memoriu se termin piintr'o tabel sinoptic

«Icspre aezmintele antice (|in judeul Rnmanai, cu numeroase rubrice

:
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Comuna, Tumuli (mgure i movile) cu denumirea, dimensiunile, forma

i situaiunile Ic*, Valuri i anuri. Ceti, Ci i poduri, Ruine de zi-

diri, Siliti de vechi locuine i sate, Biserice i mnstiri existente sau

ruinate, Cimitire, morminte, sarcofage, descoperiri de obiecte diverse,

inscripiuni, monete, olrie, arme i altele.

Bucureti, 1 878.
^"' '^''^^^^^ Societii Aca-

^
demice, T. X. 1877.



Biserica de la Curtea de Arge î legenda

meterului Manole

Cuvântare pregtit pentru edina de închidere a sesiunii

generale din anul 1879, a academiei române, în urma
unei excursiuni fcut de membrii academiei în acea localitate 1

)

*Pe Arge în jos. i Manole zece

Pe un mal frumos, Care-i i întrece,

Negru-Vod trece Merge tot pe cale

Cu tovari zece: S aleag 'n vale

Nou meteri mari, ' Loc de mnstire
Calfe de zidari. i de pomenire !

.

'» Aceast cuvântare a fost s se rosteasc in prezena Domnitorului

Carol I ; dar M. S. n'a putut asist în acea zi la edin, astfel c aceast

cuvântare a rmas pân azi inedit. — A se vedea în Analele Academiei

Române pe anul 1879. la edinele din 3 i din 5 Iulie, precum i cu-

vintele urmtoare prin care Odobescu, în calitate de Secretar General,

sfârete raportul su asupra lucijrilor acelei sesiuni : «Nu voiu încheia,

domnilor, acest rpede conspect al multelor lucrri cu care a fost ocupat

sesiunea noastr de estimp, fr de a aminti prin câteva cuvinte, plcuta

i Interesanta srbtoare creia cei mai muli din membrii Academiei

întrunii în Bucureti au consacrat una din zilele lor de repaos. Excur-

siunea fcut împreun în ziua de 24 Iunie la Curtea de Arge n'a fost

pentru noi o simpl distraciune; ea ne-a procurat fericita ocaziune de

a apretul de visu monumentul din acea localitate, care constitue prin-

cipalul titlu de glorie al artelor române din trecut, renscând astzi în

toata a sa înflorire, subt inteligenta i atentativa restaurare la care lu-

creaz meritosul arhitect francez, d-l Andrei Lecomte du Nouy. Ha ne-a

dat i acea satisfaciune moral de a vedea, prin cordiala primire ce ni

sa fcut de P. S. S. F.piscopul i de ctre cetenii Curii de Arge, de

CC clduroasa simpatit- se biiciir Academia Român în inima Românilor
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Astfel începe cântând, prea luminate Doamne i domnilor

colegi, vechiul cântic btrânesc pe care 1-a rpit uitrii, i
prin care ne va rpi îndat acum auzul mult preuitul nostru

poet i confrate, laureatul cântre al gintei latine.

Aa zice balada despre un fabulos Negru-Vod i despre

un mitic Meter-Manole; zice c ei, vre odinioar, ar fi co-

borît cu ceata lor de pe plaiu în jos pân în valea Argeului,

ca s cate acolo loc pentru o mândr mnstire.

In amurgul poetic al legendei ni se înfieaz ca înte-

meietori ai monumentului de cpetenie al artei române, dou
falnice umbre : un Domn cu credin cretin, cu dor de

âr, cu iubire de tot ce este nobil i frumos ; apoi un Meter
mare, carele, în îngânfata ardoare a geniului su creator i
a miestriei sale fr seamn, se laud c va ti s zideasc

i s dureze

Mnstire nalt

Cum n'a mai fost alt.

Pe aceti nebuloi luceferi, însoii de pleiada lor de nou
meteri mari toi calfe de zidari, îi vede mai întâi licurind

pe cerul trecutului, drumeul care se oprete în perigrinagiu

istoric ctre vestita noastr biseric de la Curtea de Arge.

Mai deunzi, pare c tot ei, ascuni printre piscurile aburate

ale Cprreselor de la obâria Argeului, ne adimeneau i
ne cluzeau pe noi toi în cale, d'alungul acelia vi a Ar-

geului în sus, pân la locul de pomenire, unde s'a durat

acum 350 i mai bine de ani, acea mândr cldire.

Noi, domnilor, pornii cu voie bun într'un peregrinagiu

la care ne-a îndemnat patriotica dorin de a vedea mai de

din orice parte a rii. A dovedi din ce în ce mai mult c o meritm

i c ea ne îmbie la lucrri folositoare naiunii, iat, domnilor, învtura
practic ce vom fi cules cu toii din aceast plcut excursiune a noastr.

«Terminând, nu-mi rmâne, domnilor, mie ca Secretar General al Aca-

demiei, druit cu onortoarea d-voastr încredere spre a purt de acum

înainte sarcina de a înregistra faptele d-voastr, decât a v ur i a v
rug s binevoii, spre onoarea corpului nostru, a nu cru niciodat,

într'acest sens, ostenelele mele».
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aproape cum, în ziua de astzi, renasc în ar la noi, vii,

mândre i strlucitoare, nobilele creaiuni din trecut ale ge-

niului românesc, precum au renscut printre noi toate vir-

tuile sufleteti ale strbunilor ; noi. ca odinioar meterii lui

Manole, — umilite calfe de zidari, — am umblat voioi în

cale. Dar cu mult înc mai voioi, mai ptruni de întri-

toarea credin c patria noastr întru toate pete acum
iute i temeinic spre bine, cu mult mai îndestulai i mai

mulumii ne-am simit în momentul când ne aflarm drept

în faa bisericei episcopale pe care ne dusesem s o admirm.
Din momentul acela a disprut ca nluca din minile

noastre, fantasma întunecat a lui Negru-Vod i legenda în-

tristtoare a Meterului Manole.

N'am mai vzut atunci decât mreaa realitate a splendi-

dului monument, curat cu o minunat miestrie de pecin-

ginea uricioas cu care îl nclise secoli de barbarie i de

nepsare.

Biserica Curii de Arge, dei înc încins în schelele-i de

bârne necioplite, ni se arat ca un fenice încânttor ce abia

îi scuturase ghioacea mucezit. Ea se strvedeâ ca într'o

colivie, prin ale carii grosolane zbrele se zreau, chiar de

acum strlucitoare, tuleiele-i de marmor, unele felurit îm-

pletite, altele viu colorate, i altele înc, mândru poleite.

Meterul Manole al acestei miestree refaceri, junele ar-

tist plin de talent i de perseveran cu care Frana ne-a

împrumutat, d-1 arhitect Andrei Lecomte du Nouy, ne-a c-
luzit pe toi în examinarea atâtor minunate amnunte, pe

care domnia-sa le-a urmrit, — ba, ce zic ! le-a redescoperit,

i le-a reprodus cu acea pasionat iubire care leag în tot-

deauna pe artitii adevrai de opera lor predilect.

Am vzut cum, sub mâna sa- dibace, turnurile cele de

multe cutremure din locul lor cltite, îi au reluat acum so-

lida lor elegan din epoca cldirii. Am vzut reînflorite pe

frunile de mult pleuve ale turnuleelor spirale din faa bi-

sericei, am vzut strlucind Uijioare cunune de peatr spat.
Af)ni. po toate acest»* tiniiuri au început ;i ^''mtciâ, ca
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smaluri de lazuri i de smarand rsipite pe covoare de aur,

ornamentele cu câmpul colorat i cu muchele aurite. Mai

jos, în loc de straina grosolan de tinichele ce o aternuse

în piez deasupra prerilor, restauratorii inepi ai secolilor din

urm, am admirat noua brân de peatr, spat întocmai

ca alesturile unei bogate cmi rneti, i întrerupt pe

alocurea de ipote graioase prin care, scurgându-se apele de

ploaie, va fi cruat pe viitor învelitoarea cea de plumb, în-

cordat în spetezele-i poleite.

Pe corpul edificiului toate acele minunate brâne, arcuri,

roae i bumbi de piatr sculptat, i-au redobândit, sub

daltele spturilor povuite de d-1 Lecomte, acele reliefuri

proeminente care le fcu a fi întocmai ca nite flori învoalte,

ca nite ramure cu pârg, ca nite boli înfoiate, adevrate

minuni ale artei în lupt cu natura. Nu numai atâta ! Dar în

curând, pe toate acele capriioase rotocoale ce rsar ca sben-

guiuri sclipicioase, împodobind sprâncenile de sub streain,

se vor zri fâlfâind, ca în timpurile lui Neagoe Basarab, p-
srele de alam cu aripele destinse, ca i cum ar fi zburând,

i care, când se ridica vântul, uierau alene i cltinau dulce

clopoeii aninai de ciocul lor.

In fine, ca s nu lungesc peste msur aceast repede

înirare a diferitelor restaurri ce s'au fcut i se fac înc

pe exteriorul edificiului, voiu mai spune c, pentru baz s'a

pregtit acea prisp cam teit i împrejmuit cu mari ba-

lustre de peatr, pe care o reclam nu numai mrturia ps-
trat de cltorul arab, diaconul Paul din Alep, cel ce a vi-

zitat mnstirea de pe Arge sub Mateiu-Vod Basarab, dar

4nc i stilul caracteristic al acestei minunate cldiri. Având

planul i menirea unui templu cretinesc, ea reamintete to-

tu, prin dispoziiunile ei ornamentale, elegantele edificii ale

arhitecturei otomane din Constantinopol, înlate tocmai pe

vremea când Neagoe Basarab cldea la Arge, miestrita sa

biseric. Astfel, voevodul român se întrecea în înfundturile

muntoase ale Carpailor, cu sultanii Baizid, Selim i Soli-

man de pe malurile Bosforului.
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Cronicele noastre, puine datine ne-au lsat despre crea-

iunile artistice ale timpilor trecui. Analitii cei vechi ai Ro-

mânilor au spus viitorimei numai nevoile rii ; în egoismul

lor temtor, ei au pstrat pe seam-le, fr de a le împr-
ti nimnui, mulumirile acelor rare fapte înveselitoare ce

mngâiau sufletele strmoilor notri. Pare-c le er fric s
desvluie lumii chiar i tezaurele cu care geniul estetic al

naiunii înveselea, când i când în tain, viaa social a Ro-

mânilor.

De aceea nici Neagoe Basarab, întemeietorul mnstirii de

la Arge, nu ne-a spus nicieri, nici în inscripiunile parie-

tale ale bisericei sale, nici în cartea de povee ce el a scris

pentru învtura fiului su Teodosie Voevod, cu ce oameni

s'a servit spre a înla aa minune artistic, în fundul mun-
ilor româneti. Adunat-a el lucrtori greci din Constanti-

nopol i din Anatolia, cari lucrase la marile moschee ale

padiahilor musulmani ? Culesu-i-a el i de mai departe,

din inuturile Armeniei i ale Georgiei. unde criorii cretini

ai locurilor cldeau biserice, croite i decorate cam în felul

celei dela Arge ? Nimeni nu ne-a spus-o ; nimeni acum nu

ne-o va mai putea spune.

Deci, miestrul arhitect al bisericei dela Arge este cu

totul necunoscut, i totul ne face a crede c numele lui pu-

rurea va rmânea o tain.

Dar însui edificiul atât este de atrgtor, atât de extra-

ordinar, el insufl atâtea impresiuni vii i felurite, încât a

trebuit neaprat ca el s detepte o curiozitate excepional
în gloatele de popor care au venit mereu s-1 admire. Acea

curiozitate, întrâtat prin misterul ce plana asupra cldito-

rilor acestei minuni artistice, a fcut s nasc de sinei o

legend. Poporului îi trebuia neaprat un nume de meter
mare, pentru cel care va fi cldit biserica dela Arge. Dar
letopisp.ele, dar pisaniile, dar chrisoavele, ba chiar i po-

vetile tceau mute despre acel nume.

Atunci poporul l-a scornit,... sau mai bine nu : el a luat

numele unui personagiu real, pe care, la un moment dat al
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istoriei noastre artistice, toat lumea, i mai ales oamenii

de rând, l-au fost bine cunoscut. Pe acel personagiu, popo-

rul, cu puterea de imaginaiune ce-1 caracteriza, 1-a învluit

în mantia maiestoas dar întunecat a legendei. Acel personagiu,

carele a trit i a lucrat mult timp printre Români, dela care

avem opere subscrise cu propria sa semntur, al crui chip

îl poate vedea fiecare din noi pe pereii interiori ai tindei din

biserica cea mare la mnstirea Hurezul din Vâlcea, acel per-

sonagiu este Meterul Mnole sau Manea vtaful zidriei,

care st zugrvit pân la brâu, alturi cu Vucain Caragea

peirarul i cu Istrate lemnarul, tustrei ca meteri lucrtori

ai numitei biserici, ce a înlat-o la anul 1693, Constantin

Vod Brâncoveanul. Acel personagiu este Manea Meterul,

carele a sculptat, sub erban Vod Cantacuzino, vechiul toc

de piatr dela ua bisericei din mnstirea Bistria de lâng
Olt ; este acela carele, restaurând, tot sub erban Cantacu-

zino, antica biseric a mnstirii Cozia, a adaos pe pereii ei

exteriori roae i brâne de piatr, sculptate de pe forma i
stilul acelora ce vzuse, ba i chiar complectase în mod cam
grosolan, tot sub erban Vod, la însi biserica de la m-
nstirea de Arge.

Aa dar Meterul Manole sau Manea vtaful zidriei, este

un personagiu carele, pe la finele secolului al XVII-lea, a trit

o via de munc printre poporul român, carele a contribuit

cu mistria i cu dalta la prefacerea bisericei dela Arge, sub

domnia zisului erban Cantacuzino, i apoi tot el i-a întins

activitatea lui metereasc peste toate mnstirile câte s'au

restaurat i s'au cldit în ara de peste Olt, la epoca, relativ

prosper, a Cantacuzinilor i a Brâncovenului.

De sigur poporul nostru 1-a avut pe atunci la mare pre,

i tare îmi vine a crede c, dup a lui rposare, svonul pu-

blic s'a aplecat bucuros a-i perpetua aducerea aminte, unind

numele lui, aa de mult cunoscut în mai multe unghiuri ale

României, cu o legend fantastic a crei origin pare a fi

cu mult mai veche. i într'adevr acea legend o regsim, i
aproape i departe de noi, la mai toate popoarele peninsulei
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balcanice, la Sârbi, la Albanezi, la Greci. Cine tie dac nu

cumva ea va fi fost rsdit pe rmurile rsritene ale Me-

diteranei, împreun cu alte multe cântece i poveti cavale-

reti ale apusului, de ctre Francii, Teutonii i Normandii

rtcitori, cari s'au tot ispitit în Orient dup dobânzile Cru-

ciatelor ? Nu este îndoial c, i la dânii, pe râpele Rinului

i pe esurile marine ale Danemarcei, se povestea, înc de

mult, basmul unei fiine omeneti zidit în pereii unei ce-

ti ori unei biserici, ca s le plmdeasc tria cu sufletul

ei de veci întemniat.

Din secol în secol, din ar în ar, din neam în neam,

din grai în grai, se va fi prefirat aceast jalnic poveste, care

deveni cu timpul prinsoarea unei blânde soii, a unei neno-

rocite mume, osândit cu sil a se preface în stafie la teme-

liile unei zidiri ; de aceea i eu, tare ma îndupleca a crede

c, tocmai într'al XVII-lea secol, deodat cu alte câteva cân-

tece sârbeti, precum sunt ale lui Sârb-Srac, al lui Hagi Baba

Novac, al lui Corbac i altele, vreunui giizlar anonim, pri-

begit, — Dumnezeu tie pentru ce } — pe malul stâng al Du-

nrii, li va fi dat în gând a tâlcui pe românete acea balad,

pe care o primise i o cântau de mai nainte fraii lui din

Serbia. Ins, ca un dibaci iniiator al poporului românesc,

guzlarul, de decindea a cutat s împmânteneasc cu temei

la noi, cântecul su cel strin, motenit i la el de aiurea.

A cercetat care este în ara Româneasc cldirea cea mai de

frunte, cea mai cu vaz. l s'a rspuns : «Care s fie alta

decât mnstirea dela Arge» ?— A vrut s tie care e Domnul
cel mai vestit prin vechimea sa. 1 s'a întâmpinat : «De bun
seam e Negru-Vod cel dela desclictoare» !

— A mai în-

trebat înc i cine a fost meterul cel mai ludat al mns-
tirilor de aici. I s'a zis, dup zvonul înc proaspt al gloatei

:

"Altul nu poate fi decât domnescul vtaf de zidrie Meterul

Manea sau Manole, cel ce a lucrat la Arge, la Cozia, la

Bistria, la Horez, pretutindeni unde a fost mnstire mare de

durat i de întrit». — i astfel, printro localizare confuz i
îndrznea, dar plcut poporului, s'a înjghebat legenda ro-
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mâneasc a bisericei dela Arge, împestriat cu d'alde Negru-

Vod i dalde Meterul Manole.

Intr'adevr, când cutm bine datina acestei legende este

una i aceeai cu a podului dela Arta în Grecia, cu a cetii

codra din Albania, cu a zidurilor Semendriei de pe rmul
sârbesc al Dunrii. Pretutindeni, în aceste locuri, e vorba de

o femeie pe care au zidit-o meterii în perete, spre a-1 face

s fie mai trainic, spre a-i da viaa unui suflet omenesc
;

dar niceri, afar din România, nu apare în aceast tradi-

^iune, — a putea zice ca i cosmopolit, — numele unui

meter special, i mai ales acela al lui Manole.

Acest nume este. deci, fr tag, al vestitului meter ro-

mân pe care poporul nostru a fost îmbiat, într'o epoc de

prosperare naional cum a fost aceea de sub erban Can-

tacuzino i de sub Constantin Brâncoveanul, a-1 serba i a-1

cânta cu laud, ca fptuitorul nemijlocit al preînoirei atâtor

vechi i mândre aezminte, al înlrii atâtor noui, mari i
bogate lcauri. Pe acel vrednic i iscusit brbat, poporul îl

vzuse, mari de ani, preumblându-i din loc în loc, pe vi
.i pe esuri, ceata lui muncitoare de calfe de zidari, breasla

sau isnaful de meteri dibaci i silitori, al cror vtaf erâ

dânsul. Manea, dânsul. Meterul Manole, fiu al poporului,

dânsul carele, în ochfi semenilor si, numai el tia s fac

-i s prefac

Mnstire 'nalt

Cum na mai fost alt !

Iat, pare-mi-se, cum s'a întâmplat ca numai spusele po-

porului s ne fi pstrat acest nume. Numai el avea trecere

la treptele de jos ale naiunii, unde bazmele, povetile, cân-

ticele i znoavele au inut loc pururea de hrisoave domneti

i de pisanii ctitoriceti.

Deci, abia ne mai vine acum s ne întrebm pentruce

erban-Vod Cantacuzino, în inscripiunea spat din porunca

lui, pe o lespede din faa bisericei dela Arge, nu a pomenit

câtui de puin numele meterului Manole. Intr'însa ni se
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spune numai c, la 1681, Domnitorul a trimis acolo ca is-

pravnic, spre a drege i a întri stricciunea, împreun cu

meteri, pe boiarinul domniei sale Dona Pepano. Cine va

mai fi i acesta, al crui nume îl dovedete neaprat c er
strin ? Nici un alt document al timpului nu-1 menioneaz

;

dar i mai puin înc s'a îndurat geloasa mândrie a popo-

rului românesc s ni-1 pstreze, mcar i alturi cu al me-
terilor pmânteni.

Apoi înc, tot pe faada bisericei dela Arge, citim, scobit

în litere mari, numele lui Grigore Cornescu, i tim, dup
zisele diacului zadivan Neculai Mustea, cronicarul moldovean,

c. pe la 1672, acest Cornescu, a fost «un neme din inutul

Hotinului, foarte meter de scrisoare i de spturi la piatr,

i de zidit i la alte lucruri», care tot pe timpul acela «au

fcut chipul cetei Cameniei de cear, i starea locului din

afar i din luntru cu toate tocmelile ei, minunat lucru, i

o au trimes la Împrie, i mai mult aceasta au cltit pre

Turci a veni la cetatea Camenia» ^).

Rememorm aceste fapte numai spre a dovedi c, în epoca

aceea, rile române nu erau lipsite de artiti i de meteri

istei. Dar, de sigur, dun lucrrile ce ne-au rmas din mâna

meterului Manea, vtaful zidriei, trebue s mrturisim c
el, in concepiunile sale artistice, a stat cu mult mai prejos

de arhitectul i de sculptorii cari au înlat i au ornamentat,

pe timpul lui Neagoe Basarab, biserica dela Arge.

Din puin i iute ne i putem domiri. N'avem decât s'a-

runcm în treact ochii asupra acelor câteva lespezi i ro-

tocoale de piatr vânt de Scueni, pe care meterii din

vremea lui erban Cantacuzino, le-au cioplit întocmai la fel

cu cele pregtite, tot de dânii, pentru bisericele dela Cozia,

dela Bistria, dela Hurez, ba i dela Cotroceni, dela Mogo-

•oaia i dela Colea. îndat o s ne coprind mare ciud

cum de au îndrznit ei s altureze acele grosolane schimo-

') Letopiseele Moldove!, edi. I. a d-lul M Kogâiniccanu. tom. III

p. 11-12.
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nosituri i s le aeze dearândul, la locuri de lips, printre

finele i graioasele alesturi sculptate pe piatr sur de Al-

beti, cu vreo sut i ase-zeci de ani mai nainte. Artitii

lui Neagoe Basarab scormoneau, ferecau, fuiau i scliviseau

subire cu dltia
;

pietrarii lui Manole croiau, retezau, cio-

pârteau i fureau gros din ciocan.

Totui, — o mai repeim, — poporul la noi i-a fcut mari

iluziuni asupra meterului su favorit
;

printr'un salt pu-

ternic al închipuirii sale, el a avântat totdeodat pe iubitul

su meter Manole în negurele timpilor legendari i 1-a în-

nljat pe acele culmi ideale ale perfeciunei artistice, care

caracteriza la noi numai epoca extraordinar a lui Neagoe

Basarab i a lui tefan cel mare.

Manole cel oache i brbos dela Hurez, îmbrcat cu an-

teriu rou, încins cu brâu glbui, purtând pe umeri dulam
verde i inând, într'o mân dreptarul zidarilor sau toiagul

de cinste al mimriei, iar în cealalt ppua de sfoar pentru

msurtoare, acel vtaf Manea n'a fost câtui de puin, ca

artist, de statura uria ce-i atribue legenda. Crezând c
drege ceeace aripa zdrobitoare a timpului i urgiile înc i
mai prpstioase ale oamenilor, stricase la gingaul monu-

ment al lui Neagoe, el n'a fcut altceva- decât a-1 altera i
mai tare, decât a-1 ciunti, a-1 pta, a-1 tirbi i a-1 scrânti în

multe pri ale sale. Dregerile lui Manole au fost mai mult

pocituri.

De altmintrelea, urmaii lui din epoce i mai apropiate,

au înteit din ce în ce mai mult aceast rsip a decora-

iunii armonice care fcea fala i podoaba bisericei dela

Arge. Fiecare pe rând a contribuit la sclâmbarea treptat

a capului de oper primitiv.

Acum câiva ani aceast nenorocit sistem de meremet

erâ p'aci p'aci s-i deâ lovitura cea de moarte.

A voit îns buna soart a României ca Mria Ta, iubitor

i cunosctor de tot ce este adevrat nobil i frumos, s te

urci pe tronul, ilustrat odinioar chiar i în domeniul artelor

de luminatul i virtuosul Voevod al rii, Neagoe Basarab,
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i s pui în fine stavil acelor nedemne degradri, aduse

mereu de netiutori la opera principelui nostru artist din al

XVI-lea secol.

Mria Ta, — aa Te-a ajutat i întru aceasta soarta i buna

chibzuin ! — Mria Ta ai avut chiar i mâna mai norocoas

decât predecesori-i cei cu aceleai gânduri luminoa.se. Ho-

trând a face ca în ara Mriei Tale, s se înepeneasc i
s se despinjineze zidurile, vai! de mult timp dulate i sor-

tite ale bisericei dela Arge, Mria Ta ai nimerit s dibuieti

un geniu ocrotitor, i ai spHjinit cu mare buntate pe un ar-

tist de talent, cari amândoi au în sine mai mult temei i de

cât o misterioas stafie muruit, i decât un nepriceput meter
A\anole. Neagra stafie s'a luminat azi prin tiina raionat a

echilibrului construciunii i s'a nlucit prin cercetri erudite

în artele arhaice. Meterul modern a aternut, peste sterpele

i nedibacele ticluiri ale vtafului de zidari Manea, un strat

neted, solid i elegant, care ne strmut acum de-adreptul în-

tr-o mândr regiune artistic a trecutului nostru. Aceea în-

florea pe timpul când Neagoe Voevod Basarabul, gsind

la Curtea de Arge, — precum zice însi inscripiunea dic-

tat de dânsul, — «o veche biseric a Maici Domnului, d-
râmat i neîntrit, a hotrât prin darul lui Dumnezeu, s
zideasc acolo din temelii alta nou, s o înalii^ ^sfâ^^^'îrit-

reasc i s o druiasc cu tot soiul de avuii' âr^rf^^'^odâ?i^BlS

Tot astfel ai fcut i faci Mana Fa! -^ ,..,\.Z \u-Vuh\MAK
De aceea, prea înlate Doamne, cându«\uiîi(i^UJa^j\.\^ra{fl

aflat în faa capului d'oper reînviat subf^ohuniaMri^ei TaJ^,

noi toi câi suntem azi aicea în jurulufdgti^hiKifi 'rtbâfi^ti W6^
tector, am ludat într'o glsuire faptele i am binid-i'Liv'iifl

numele Mnei Tale
;
cci prin înd^rnRfjr.feicfr^M^?! ^SflsIBI]?»!

prin voina-i generoas i struitottr8;//rQnwsQ,.!ajt^iM Îp,ni?|(?r7

mânia i vitejia strmoeasc, i bunuttrajuvalijwpoitui^i^ii

cultura inteligent i mângioas'^a '^m&i^''^^'ii' ft^lor.""^

S trieti Mria Ta" pentru g1ojî]i|;1
'^^^^^^

mâne. pentru mreaa dczvoljir^i,^i",g|i'ijij^^^^ k^M",^^
bine i frumos! nioi hiit^r. unlhlrj UiUji-rUim urji;iM<,)

...I III. ,„
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Cu astfel de simiminte am închinat noi de departe în s-
ntatea Mriei Tale, la ospul cordial i srbtoresc întru

care ne-a întrunit mai dunzi P. S. S. Printele Episcopul

i bunii oreni ai Curii de Arge.

Asemeni i acuma, dar cu pornirile i mai ferbini ale unor

inime înlate prin prezena Mriei Tale printre noi, vom
striga: S trieti Mria Ta, Protector luminat al Academiei

Române i Reînoitorule a tuturor naltelor culturi în sânul Ro-

mâniei ^).

Bucureti, 5 Iulie, 1879.

^) Aceast cuvântare nu figureaz în Analele Academiei Române, dar

printre Memoriile citate în seziunea anului 1879 i tiprite în volumul

special, se afla o lucrare arheologic întins a d-lui Odobescu, cu titlu

:

Antichiti Scitice, Cununa cea mare din Tezaurul dela Novo-Cerkask,

cu privire asupra unor giuvele scitice din Muzeul Ermitagiului dela

St. Petersburg, cu foarte numeroase stampe i dou cromolitografii, lu-

crare care nu s'a cuprins printre scrierile autorului adunate în prezentele

trei volume.

Cu aceast ocaziune se amintete c restaurarea raional i adevrat

artistic a Bisericii episcopale dela Curtea de Arge s'a înceDut la 1875,

din iniiativa d-lui Titu Maiorescu, carele pe atunci era Ministru al Cul-

telor i Instruciunei publice; ea s'a executat de d-1 A. Lecomte de Nouy,

conform cu constatrile i cu poveele date întrun raport foarte am-
nunit ce s'a elaborat i s'a redactat în numele unei comisiuni speciale

de ctre d. A. Odobescu, unul din membrii comisiunii, carele, înc dela

1872, din timpul trecerii sale prin acela minister, se preocupase de res-

taurarea mreului edificiu astzi reîntregit.



##J##AMâ
Ateneul Român i cldirile antice cu dom circular

Conferina, inut la 1V26 Februarie 1888, cu ocazia

INAUGURÂREI FESTIVE A ATENEULUI. ACEAST CONFERIN A FOST

PRECEDAT DE O ALOCUIUNE A LUI CONST. ESARCU.

Din câteva cuvinte ale amicului nostru, domnul Esarcu,

ai Îneles, doamnelor i domnilor, cum i ce fel se întâmpl

ca d-voastrâ — sprijini credincioi ai Ateneului Român, — s
încercai astsear oarecare surprindere de a v afla înde-

sai aci, într'o sal cam strâmt, cam îngust, cam jilav,

cam gola, în Ioc de a v desfta — precum poate unii i

sperau, — sub falnica bolt care, dei nu înc terminat, se

înal acum mai presus, — pot zice chiar, din toate privin-

ele, — mai presus de orice alt cldire din btrâna capital

a noului nostru regat.

D. Esarcu care, de aproape doi ani tot aterne, zi cu zi,

piatr peste piatr, ca s dureze acest monument, visat cu

<lor ^i plnuit fr preget de d-sa, în timp de ani, cu o ze-

cime de ori mai numeroi, d-sa ar fi putut, fr îndoial,

ba ar fi trebuit chiar poate, s v spun însui d-lui, ce are

s fie în curând, — mulumit îndemnului patriotic al d-voastr

i al Românilor în deobte, — acest loca, cel dintâi dcla noi,

având drept menire de a rspândi, prin coprinsul întregei

românimi, toate cugetrile, toate faptele i toate plsmuirile

cu folos. Cu acest unic gând, pentru acest scop precis i
lipsit de orice interes personal i egoist, s'a întreprins, aci

în liucurcti, cu o neasemuit ardoare, înlarea unui sanc-

tuar, pe al crui ahar totul va fi limpezit în flcrile învie-

loare i întritoare ale tiinei, ale literaturei, ale artelor.
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De aceea chiar i s'a i dat ca emblem, ca firm dovedi-

toare, dauritul tripod fatidic care, înc de acum, strlucete

pe a lui culme i, în regiuni eteree, încunun acest al nostru

prim templu, închinat numai i numai inteligenei româneti.

Dar, neobositul nostru prieten, întemeietorul, întocmitorul,,

i acum chiar clditorul acestui liber Institut naional, d-lui

n'a voit, nici de asfdat, s se lepede de a sa bine-tiut

modestie, spre a veni însui s v spun ce mai dorete i
ce mai are de gând a face, peste cele ce pân acum a iz-

butit s fac.

D-lui, numai în pufine cuvinte, v'a urat buna venire într'acest

nou i înc nezbicit loca
;
i îndat s'a i coborât dup ve-

chia i mohorâta tribun a fostului Ateneu provizoriu dela

Cismegiu. Aceast catedr de o structur primitiv i de o

arhaic înfiare, negreit c d-voastr a|i i recunoscut-o, —
i poate chiar unii, cu oareicare cuvioie, ca, bunoar, t-
cuta metanie ce se datorete unor moate scoroase, argsite

i acum strmutate de credincioi într'o racl nou, dar nu

înc, precum vedei, pe deplin fuit i sclivisit.

D. Esarcu, în puterea vechei noastre prietenii, m'a împins

pe mine aci, în faa d-voastr, ca s v spun eu, în locu-i,

ceeace trebue s devin acest nou Ateneu, cu voia lui Dum-
nezeu i... a celor cu gânduri bune, dintre Români.

Deci eu, luându-mi, cum am zice, inima în dini, voiu în-

cepe rzbunându-mi îndat de tcerea îndrtnic a amicului

meu, ispravnicul, — cum se chema odinioar, — al acestei

cldiri, i cu tot dinadinsul, îl voiu pârî dinaintea d-voastr,

fiindc dânsul, cu totul în contra de ceeace se obinuete

astzi la noi, pân i în sferele cele mai cu vaz i mai cu

putere, d-lui tace i face

!

Aceasta e purtarea unui om care nu cinstete i nu p-
zete legile i obiceiul de fa ale pmântului.; acestea sunt

apucturi de rzvrtitor i... viitorimea îi va luâ socoteala

pentru un cusur — sau un dar, — aa de contrariu deprin-

derilor mai de toi adoptate, deocamdat, la noi, deprinderi

care decurg, în modul cel mai practic i mai firesc, din prin-
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cipiul c: «îneleptul fgduete i nebunul trage n-
dejde !»

Uurat acum sufletete prin aceast denunare, m sim

înc dator, doamnelor i domnilor, a v mrturisi c n'a fi

cutezat s iau asupr-mi sarcina de a v vorbi despre cl-

direa Ateneului, dac n'a fi încercat o deosebit plcere,

reamintindu-v, — ru, bine, cum voiu putea, — c ceeace

toi vedei astzi cu ochii, în fiin la> Ateneu, totul purcede

dintr'o meritoas struin, admirabil secundat de iubirea

ce obtea Românilor, a început s arate pentru ceeace este,

tot deodat i bun, i frumos, i folositor, pentru ceeace

poate s înzestreze mintea cu spornice i plcute cunotine,

pentru ceeace poate s împodobeasc ara cu opere însufle-

ite de un simimânt mai artistic, mai puin josnic, meschin

i vulgar, decât cele mai multe din zidirile câte se vd, din

nenorocire, rsrite pân acum la noi.

intr'adevr, este o mare fericire, un fapt de foarte bun

augur, când ni se d prilej s constatm c instinctele este-

tice, c bunul gust i armonia formelor, a colorilor i a su-

netelor, încing din ce în ce mai cu trie minile, în publicul

nostru. Astfel ni se deschide o zare de credin c vor peri,

dintre noi, acele triste i nemernice obiective ale vieei de

pân acum, i adic: a tri traiu gras i prostatec pe bani

strâni în silnicie, sau a'i munci neîncetat minile spre folo-

sirea individual a budgetului stpânirii.

îndat ce asemenea aplecri mârave se vor stârpi i, în

IqcuI lor, se vor ivi, vor prinde chiag la noi altele mai înalte,

mai nobile, mai luminate, îndat vom fi i temeinic îndrumai

pe calea adevratei culturi. Atunci ne vom putea numra i
noi printre acele popoare care, în lumea cult, tresc via
dela sine i nu sunt numai nite parazii vtmtori ai civi-

lizaiunii, nu sunt, pre pmânt, un fel de filoxer a rodirii

intelectuale, un fel de microbi, cari spurc sângele cald i
generos ce colect în viua omenire.

S iubim dar ce e frumos, ce e luminos, ce este armonios,

in natur ca i in Drodnctiiinilc ?>ciiiiiliii : sn r;nil;nii pin urca
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a înla pe ai notri pân la aceast sublim iubire ; cci
astfel vom rsdi în patria noastr, una din cele mai spor-

nice semine ale mririlor naionale.

i s nu ni se înmoae firea dinaintea stavilelor, îndrugate

de tâmpirea, chiar i a celor mai puternici ; cci, în cazul de

fa, ca i în orice alte împrejurri omeneti, drept i cu mare
înelepciune a grit btrânul nostru poet lancu Vcrescu,.

când a spus c, dei

La fapt ban
^ ^ . Mult pot putinii

Puini s*adun; Buni împreun!

i dac este aa, domnilor, dac într'adevr, — precum vd
c toi credem, — întemeerea statornic a Ateneului nostru

este o fapt bun i folositoare naiunii, i chiar dac aci

noi suntem, deocamdat, putini, în comparaiune cu ce ar

fi unirea întregei naiuni, întru aceleai cugete i porniri cu

noi, apoi, s voim, cel puin noi acetia, cu struin i, toi

împreun, vom isbuti a face mult, adic vom face tot ce ne

mai trebue.

Ins, spre a ne mrgini acum în cercul nzuinelor ce mai

cu seam ne-au adunat aci astsear, s ne întrebm : «Ce

oare ne mai trebuie?»

Ne trebuie ca, în loc s stm înghesuii aci, în ast sli-

oar ltura, cu preii boii suri i pecinginoi, i cu ro-

gojine sub picioare, s ne revedem cât mai curând adunai,

întreit i împtrit de muli, în vasta sal circular care, la

ora aceasta de noapte, se casc aci alturi, d'asupra tavanului

nostru, ca un haos întunecos, unde, în bezn, ne-am îm-

pedicâ de bârnele încruciate ale schelelor i de mormanele

de talai i de moloz. Ne trebue, zic, acea sal spaioas, ce

are s ne încânte vederile cu mii de podoabe artistice, i s
ne înale pepturile când, într'însa, vom rsufla în voie plin,

sub bolta ei mrea, rotunjit în prelarg, strpuns cu ochiuri

de lumin i ticsit cu genii aripai, cu zmei sclipitori, cu

delfini mldioi, cu pere de flcri, cu steme i cu stele de

tot felul, întocmai ca i tria cerurilor din basmele btrâneti \
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inlând astsear, pentru prima oar, glasul într'un unghiu

al monumentalei cldiri, fie ca slabul meu rost s rsune cu

noroc pentru grabnica i desvârita terminare a întregului

edificiu î

Iar d-voastre, doamnelor i domnilor, când vei pi pragul

la eire, dup ce m voiu fi silit eu a v spune întrucât Athe-

neul nostru bucuretean cearc s se asemene cu unele cl-

diri vestite ale lumii antice, de felul su, i cum chiar, în

unele pri, palatul nostru întrece pe unele din ele, atunci,

la eire, domnilor, — i mai ales d-voastre, doamnele mele, —
tragei, v rog, cu piciorul, pentru ca, dup credina popo-

ran dela noi, s ni se împlineasc mai degrab dorul, dorul

nostru al tuturor.

Dac, precum sunt încredinat, d-voastr avei deosebit

trecere acolo unde se poate tot ce se voete — la dove si

piio cio che si vuoie, — precum zicea odinioar despre atot-

puternicul Dumnezeu, divinul cltor Dante, cel ce fusese

pân i în raiu, negreit atunci c, în curând, peste câteva

luni poate, vom prenoui cu înmiit bucurie i mândree, sr-

btoarea noastr inaugural de astsear. Atunci îns, o vom
ine în splendida sal de onoare a noului nostru Ateneu,

în acel amfiteatru de sus, cu bolt semisferic, pe care a
dori, doamnele mele, s-1 visai toate la noapte, de mii de

ori mai frumos de cum voi ti eu s vi-1 descriu aci.

D-voastre, femeile, când voii, avei minunatul dar s fa-

cei ca, prin farmec, s vi se îndeplineasc acele visuri ce,

în orele de încântat somnie, au tiut a vi se pironi în inimi

i în creeri

!

Visai deci, visai un Atheneu plin de încântri, pentru ca

i noi toi, cât mai curând, s v vedem visul cu ochii!

Legnându-ne lin în aa dulce speran, ne vom întoarce

acum, de v este voia, ctre searbd i adesea nevoiaa

realitate. Ins, spre a nu ne sdrcli prea tare cu ale ei asprimi,

i ca s nu ne smâncim prea de tot rpede de pe trâmul

mângâios al iluziunilor, s ne aruncm mai întâi ochii pe

întinsele pajiti ale trecutului, i s cutm a dibui, prin
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amurgul lor, ceva elemente artistice, din care s vi se înj-

ghebeze mai lesne i s vi se împodobeasc mai mândru

athenaica visare.

Cat, de altmintrelea, s v i spun, doamnele i domnii

mei, c, de câteva zile încoace, m tot muncete o grije :

este aceea c, citind d-voastre titlul greoiu i oarecum tehnic,

sub care s'a anunat vorbirea mea de ast sear : Despre cl-
dirile riunde i ptrate cu dom circular, o s v dea în

gând c am s fac aci, pe socoteala d-voastre, exibiiune de

tiin arhitectonic.

Ba, zu, nu! Arhitect nu sunt de fel, i dac cum-va se

întâmpl s se afle aci, printre d-voastre cineva din aceast

meserie, îl rog cu deplin umilire s'mi ierte netiina, de

câte ori nu voi isbuti îndestul a o ascunde, enunciând apre-

cierele mele, de natur mai mult anticarie. ^)

1) Spre a îndeplini orice lips în cuvântarea mea de fa i spre a da

cititorilor cari se vor interesa de aceasta o schi descriptiv a Ateneu-

lui, fcut în mod mai tehnic i mai regulat, d-1 Albert Galleron, dis-

tinsul architect francez carele a conceput planul i, unele pri, a i di-

rigiat lucrarea de cldire a palatului, a binevoit s ne dea urmtoarea

noti :

«Palatul Ateneului Român din Bucureti a fost înlat d'asupra unor

temelii, de mult existente i pregtite pentru un circ cu manegiu de cai.

Astfel i-a fost ca i impus forma sa circular, care, de altmintrelea,

este cu totul potrivit pentru o sal de conferine i de concerte. De
oarece, ins, lipsea cu totul locul în faa acelor temelii, spre a aez
dinaintea slii principale o tind, un vestibul spaios, arhitectul a so-

cotit c va fi bine s pun acel vestibul chiar în marele spaiu circular

al catului inferior, i s fac din mai tot coprinsul acestui cat, un fel de

sal, unde lumea va putea circul liber sub acoperi i unde s'ar putea

da i serbri. In astfel de condiiuni, este învederat c sala principala

de întruniri, a edificiului, ctâ s fie purtat d'asupra, într'un cat su-

perior ; iar, pentru ca ajungerea pân la dânsa s fie cât se poate mai

mult înlesnit, în loc de a se face o singur scar, creia cu greu i

s'ar fi putut gsi un loc îndestultor, s'au dispus, în jurul cercului

acelui vestibul, patru scri. între scri se afl intrrile Muzeului

la dreapta, i Bibliotecei la stânga. întreg catul de jos. compus,

din aceste trei sli mari care comunic între sine, poate foarte bine

s conin mai mult de 2.500 de persoane. Dousprezece columne
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Nu încape îndoial ! Eu unul nu m'a pricepe câtui de

puin nici ca s proiectez, nici ca s zidesc un edificiu ptrat

cu dom circular, cum este Ateneul despre care v vorbesc.

Dar poate c m vor ajut oarecum memoria ochilor i aceea

a studielor, pentru a culege de prin anticele monumente, r-
mase azi în fiin, unele asemuiri, cu noua noastr cldire

din Bucureti.

Mie chiar, mi se pare c chipul cu care s'au fcut aceste

împrumuturi este mai adesea foarte nimerit, aa încât nu m
sfiesc a zice c n'are de ce s ne fie ruine când ne vom
lud în lume cu Ateneul nostru.

de tuciu. învelit întro tencuial de stuc care imit marmora roz, sus-

inând bolta central a vestibulului, pe d'asupra cruia este podeala slii

de întruniri. Spaiul circular ce înconjoar acele columne se afla i dân-

sul acoperit cu un tavan semi-boltit care merge tot înlându-se pân la

preii circomferenei împresurtoare. Cele patru scri încolcite sunt

concepute într'un mod cu totul nou, cci repaosul care. pe la mijloc.

taie suiul treptelor, se proiecteaz în form de balcon rotunjit în inte-

riorul vestibulului. Oin acele patru balcoane, priivitorul poate, cu o o-

chirc. sâ coprind întregimea tindei centrale, care va fi bogat ornat cu

motive sculpturale, cu pictur i cu paviment de mosaic.

-Fiecare din cele patru scri duce, printr'o u larg. în sala

mare din catul superior. Acea sal, încperea de cpetenie a edifi-

ciului, va conine, la mijloc, mai multe rânduri de stale. in numr
de <>o() ; apoi. în jurul lor, i d'a lungul preilor, dou rânduri de logie.

dispuse in amfiteatru i oferind peste 400 de locuri, cu scaune. In fun-

dul sâiii este rezervat o scen destul de mare pentru ca, osebit de locul

îngust trebuitor unui confereniar, sâ poat încpea o orhestr complet
cu coruri, sau sâ se poat reprezenta pe dânsa, opere teatrale lipsite de

spectacol complicat. Scena are din dosul ei încperile i tindele nece-

sarii. D asupra logielor, preii pot primi ornamentaiuni picturale ; iar

cornicea, foarte bogat decorat, susine baza unei vaste boli interne,

strpuns jur împrejur cu douzeci ochiuri de lumin, i împodobit preste

tot cu motive in reliev, colorate i daurite. Dimensiunile slii suiu 28ni

îÂ) in diametru i 16m înlime. In catul superior, o .sal destinat Mu-
zeului artelor decorative, se afl pus d'asupra slii Muzeului tU- jos :

iar Biblioteca prezint, la aceast înlime, un balcon iniprejnuiit"

• Pe viitor se vor adogâ, din dosul întregului edificiu dou aii|>c i

câte dou caturi, tn care se vor afla alte dou sli de Întrunire mai mi*

i diferite încperi, ce sau denumit Dependene in planurile noastre.
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Nu zic c el n'ar plti — i mai ales c el nar costa — i
mai mult, dac i-ar fi toi preii numai de piatr, i peris-

tylul, precum i toate columnele, numai de marmore, i bol-

ile i pardoselile toate smluite preste tot numai cu mosaic.

Negreit c e falnit i trufa lucru de a se ospta, la mas,
numai în tipsii de aur i de argint i de a sorbi numai din

potire i din nstrape ticluite cu nestemate. Dar nu e mai puin

adevrat c nu sunt de despreuit, în ospee, nici porelane,

«Exteriorul edificiului este. pân la oarecare punt, de styl antic. In-

trarea se compune dintr'un mare peristyl de ordine ionic. Opt columne

identice in proporiuni cu acelea ale templului Erechteion din Athena,

adic de 12 m nlime, susin un fronton, care va fi ornat cu baso-re-

liefuri. Faada întregului peristyl are 48m în desvoltare. Trei pori de

lemn cu geamuri, ornate cu ferârie artistic, dau intrare din peristyl în

vestibul ; d'asupra lor, între alte decoraiuni de styl antic, vor fi aezate

cinci medalioane de mosaic colorat.

«încperile laterale, adec Muzeele i Biblioteca, pe prezint pe faad
cu o decoraiune discret i simetric. Preii lor sunt ornamentai cu

columne corintiane încastrate. Amnuntele acestei ordonane au fost îm-

prumutate din templul Sibylei dela Tivoli. Foile de acant i florile

continu între columne i leag între sine capitelele lor. Intre aceste dou
pavilioane i perystilul central, dou înalte ferestre decorate cu ferrie

dau lumin celor dou scri corespunztoare cu faada anterioar. Din

dosul frontonului, i pe aceea linie cu acele ferestre, se vd dou bol-

tioare, ce serv de acoperi acelorai scri. Asemeni, sunt alte dou, în

partea din dos a edificiului. Intre aceste patru boltioare, se înal cu-

pola central cea mare, cu ale ei douzeci de ochiuri, în care se vor

vedea cununi i lire aurite ; iar ochiurile sunt desprite prin largi pi-

latri de sprijinire. Domul este acoperit cu zinc ; în jurul lui, spre a-i

varia profilul, vor fi aezate douzeci de aripe sau mânere rsrite în sus,

care vor corespunde cu pilatrii poriunii verticale a domului. Acesta

se termin printr'un coronament tare ornamentat, conform cu acela al

monumentului horagic al lui Lysicrat, din Athena ; în aceast oper din

cea mai bun epoc a artei grece, un trunchiu stufos de acanthe serviâ

de pedestal tripodului daurit pe care îl priimeau ca premiu, simbolizând

inspiraiunea profetic, învingtorii eleni din luptele poetice, oratorie i
artistice. înlimea total a palatului Ateneului Român este, dela p-
mânt pân sus, 41 de metri.

«Iat descrierea rezumat a edificiului ce s'a înlat în oraul Bucureti,

graie concursului binevoitor al publicului român i struinei nepregetate
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nici cristalul, mai ales când aceste materii sunt turnate, date

la roat, suflate, zugrvite i spate de meteri iscusii.

Cei ce pretind c un edificiu, ori cât de bine ar fi el în-

tocmit, nu valoreaz nimic precât nu este, tot cu totul, lucrat

din material somptuos, i c, dac nu'i d mâna s cldeti

numai cu granit i cu bronz, trebuie s te lipseti i de tem-

pluri i de palate, aceia îmi par a fi oameni, sau nesioi,

sau îndrtnici.

Iar, Ia om, nesaiul e nebunie, i îndrtnicia, sau tâmpire,

sau rutate.

Cei cari au întreprins i s'au nevoit s înale Ateneul, —
cu ce material le-a stat mai bun la îndemân — aceia n'au

din nenorocire, niciuna din aa urâte însuiri.

Deci, în Ateneul nostru, preii au fost cldii cu crmid
aleas

;
grinzile i acoperiurile au fost încheiate numai din

fer i din zinc, i foarte nimerit s'au potrivit, în miestrita lor

urzeal, ca s rabde i gerul iernii i aria verii... cci — fie

spus aci in treact — junele arhitect dirigent mi-a comunicat

curioasa informaiune c, între cele 30 grade de cldur din

Iulie trecut, când s'a aezat învelitoarea domului, i 28 grade

sub zero de acum vre-o lun, adic în mai nepomenita la

noi primblare a mercuriului termometrie pe un spaiu de 58

grade, ferria Ateneului s'a dilatat numai cu dousprezece

centimetri. Deci, metalul va stâ pururea solid pe prei, i p-
reii de crmid vor purta uor pe umerii lor, cele 46.000

kilograme ale metalului.

Pe unde s'a putut, s'a fcut îns i mai bine; astfel bun-
oar, la cele patru frumoase scri încovoiate care, din patru

a membrilor comitetului de cldire, printre cari d-1 C. Ksarcu a depus

zelul cel mai neasemuit. Râpeziciunea cu care s'a fcut cldirea merit

asemeni a fi semnalat i cât despre mine (vorbete d-l ariiitect A. Gal-

leron. carele na putut strui mereu în Bucureti, Ia privegherea lucr-

rilor), mâ simt dator a mulumi junelui meu coleg roman, d-lui Bâi-

coianu. pentru concursul ce mi-a dat întru realizarea planurilor mele

;

iar. pe de alt parte, cat s constat cu plcere contingentele foarte fo-

lositor ce a adus construciunii de ferrie a domului, junele inginer ger-

man, d-l Schwalbach..
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unghiuri ale vestibulului inferior, duc, pe patru pori simetric

opuse, în sala cea rotund de sus, treptele s'au pus toate de

marmor din Carrara.

Sperm iar c penelul pictorilor i dalta sptorilor vor

împlini, fr de nici o pagub, locurile unde, cu bani mai muli,

s'ar fi putut înfige tot chipuri i decoraiuni de mozaic.

De altmintrelea, cine e omul sntos la minte i de bun
credin, care nu va pune un edificiu bine conceput, bine

executat, elegant sau i numai graios, dar construit chiar i
de lemn, nu l-ar pune, zic, mai presus de o namil sau o

cocioab inform, în care ar fi grmdii, fr gust nici tiin,
bolovanii cei mai preioi de marmor din Pros, de granit,

de basalt i chiar de porfyr?

Acestea toate fie spuse în pofida celor cari caut pete i
în soare, sau mai bine a celor, — dac cumva se vor fi aflând

i de aceia, — cari imput Ateneului nostru tencuielile-i de var

i de ipsos.

Poate c tocmai unii ca aceia, însumeii în a lor oarb
trufie pan întru a crede c dânii, nepricepuii, au s înzes-

treze ara cu monumente neperitoare, momimenta ceere pe-

renniSy precum a zis cu mai dreapt mândrie despre sinei,

poetul latin, — tocmai aceia chiar..., în ciuda lor i 'n a lumii

veselie..., se vor risipi iute în negur, fr ca s lase alte urme

de la dânii, decât ridicolul îngâmfatei i ludroasei lor ne-

putine...!

Dar cine sunt aceia? Exist ei oare?... M mir i eu ce-mi

veni .s bnuiesc c se va fi uitând cineva cu ochi ri la r-
srirea i la creterea Ateneului nostru? Se vede c tot de

aceia, — ca mtuele care vor s fereasc de diochiu pe pruncul

ce le e drag, — am stupit i eu din buze asupra nlucei unor

ru-voitori, ca s piar dintre noi spurcatul, i s ne rmân
Ateneul nostru, «curat, luminat, cu podoabe mii i sute, cu

prinoase i mai multe!».

Face-i, rogu-v, i d-voastr ca mine, ca s scpm de

orice piaz rea, în momentul de fa, ca i pe viitor.

Iar de aci nainte s relum acum visul nostru retrospectiv,
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tocmai de unde v cer iertare a-1 fi întrerupt, cu primejdia,

de a v expune Ia blatele stropeli ale varniei i la negrele

mânjituri ale zgurei de ferrie.

\e era vorba s cercetm dac uriaul prunc al capitalei

noastre, cel botezat în cretet cu îndoit nume, — unul luat

din clasica antichitate, din cetatea îneleptei zeie Athena, i
altul caracterizând mai cu deosebire scopurile i originile sale

cu totul româneti, — dac, zicem, Ateneul Român are în

sine trsuri care s ne dea dovezi c el este de neam vechiu

i mare, c e odrasl de strbuni ilutri, cu care dânsul a

i pstrat fericite asemnri. Intr'alte cuvinte, trebuie s m
cerc a v prezenta aci genealogia lui, stepenea lui, din moi
strmoi, ca edificiu purtând pe cap cununa de dom circular.

în aceast calitate, el se afl cu totul la locul su printre

noi Românii, cci, precum noi ne dm i ne tim a fi de

origin roman, i nu putem admite ca batin noastr s
fi fost vreodat adânc zdruncinat prin curcituri sirine, tot

asemeni i felul acesta de cldiri este, orice se va zice, mai

cu totul propriu arhitecturei romane.

Unii au observat totui c, nu numai în italica Etrurie, dar

i într'alte multe pri ale lumii s'au scobit boli rotunde pe

sub pmânt i s'au înlat movile gheboite d'asuprle, spre

a astrucâ într'însele pe rposai. în chipul acesta li s'a h-
rzit, drept locuin venic, un spaiu mrginit carele îns,

prin rotunjeala liniilor sale, atât în cercuitul orizontal sau

piezi al pardoselilor i al preilor, cât i în boltirea verti-

cal a tavanului, putea s dea morilor iluziunea unui mi-

crocosm. Intr'insul ei preau c'i prelungesc viaa de veci

într'o lume restrâns, dar cercuit i ea printr'o roat, ca a

zarei de pe pmânt i subt un dom circular, ca însi bolta

cerului.

Alii au mai constatat, de alt parte, c popoarele primi-

tive din timpii preistorici, atât în rile despre apus cât i în

regiuni mai nordice, au aezat stâlpi i pietroaie în cerc, cu
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scop, pe semne, de a consfini acele arcuri rotunde ca locuri

de închinare la zeii lor.

Nu sunt câtui de puin de tgduit aceste rudimentare

încercri de construciuni circulare i de cmri boltite, la

strvechile popoare. Dar tot aa de puin de tgduit este

c nicieri nu aflm uzul de a cldi edificii rotunde i de a

acoperi cu bolt pe unele din ele, precum i chiar pe altele

a cror rotunjime intern se ascunde, pe dinafar, într'un

plan mai mult sau mai puin ptrat ori rectiliniar, nicieri,

Mgiire de pmânt cu boli de piatr, din Xormandia (a) i din Crimea (h) '•

)

zic, acest uz nu este aa de bine întemeiat, aa desvoltat în

sensuri i aa falnic reprezentat prin capete de opere artis-

*) Desemnele reduse din aceast pagin reprezint planurile la baz
i seciunile verticale a dou mgure de pmânt coprinzând în sânul lor

boli mormântale de form circular. Una (a), având vreo 7 sau 8 metri

înlime i 50 metri la baz, conine zece boli de piatr în luntrul su.

Ea se afl în Normandia, lâng Caen, în localitatea Fontenay-le-Marmion.

Cealalt {b) este movila numit Kub-Oba, sau Muntele-de-Aur, de lâng

Kerci în Crimea. Unica-i bolt interioar are 7 metri în diametru i 12

nlime. Prin urmare tot gorganul scythic este cu mult mai mare decât

tumulul celtic din Normandia.
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tice, decât ia strmoii notri Romanii, începând mai nainte

chiar de timpii Republicei lor i scoborându-se adânc pân
în mediul-ev byzantin \).

Dânii, Romanii, au tiut s dea unor asemenea cldiri i

destinaiuni felurite, i forme originale în varietatea lor.

Subt acest ultim raport, adic al formei, la dânii:

vedem cldiri cu preii, pe dinafar rotunzi i netezi ca

faa unui turn foarte gros, d'asupra cruia s'ar înla sau o

piramid sau o cul semisferic
;

Stone-Henge, ocol pe pietroaie din Englitera -)

vedem alte asemenea edificii ocolite jur împrejur de o

^) E. Isabelle. Les edifices circiilaires et Ies domes, classes par ordre

^hronologique, 1 volum in folio. Paris, 1855.

-) «Ocolul de lespezi ce se uumete, în Englitera, Stone-Henge, adic
petrele atârnate, i cruia unii autori veclii îi dau numirea de Chorea

Gigantunt. iar W. Camden (Britania, sive Angiiw, Scotioe, Hiberniae...

ex intima antiquitate chorographica descripia. Londini. 1607) aceia de

• insana substructio», se afl aezat în comitatul Wilts, în deprtare cu

ease mile spre nord de Salisbury. Este compus de u# îndoit ocol de

petre drepte ca de 9 metri înnlime i aproape 2 ni., .'^0 lime, gro-

solan cioplite în form de stâlpi; acestea poart d'asupra lor da curme-

ziul, In chip de arhitrave, alte petre de aceea form, dar ceva mai

regulat cioplite i înepenite cu scoabe la cptâiul de sus al stâlpilor,

unde se îmbuc în guri. Cercul exterior are ceva ca (îO metri în dia-

metru. In centrul acestuia se afl alte dou ocoluri de form eliptic.

deschise de o parte i cuprinzând im mare menhir sau pietroiu ridicat

în sus Acest strvechiu moiumient celtic se afl acum foarte drpnat »—
,1 Ct.iilli.-ib.'tiul Mn/iiifnrnts anciens et motf''n,^<. f i
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graioas salb de columne, pe care se razim i se pro{3tete

învelitoarea, mai adesea bombat
;

vedem în fine i altele, unde stâlpii sau columnele formeaz,

pe din luntru o hor, d'asupra creia st aezat bolta, fie

ca, pe dinafar, preii s afecte i ei forma circular sau

orice alt plan dreptunghiular ; fie ca dânii s se afle afundai

sub ire drepte ori rotunde de colume împresurtoare.

Moartea lui Icar, dup o pictur mural antic ')

Iat pe scurt i în genere, cum au folosit arhitecii Romei

principiele edificiului circular i ale bolii acoperitoare.

1) Aceast pictur în colori naturale a fost descoperit, la anul 1761,

în localitatea numit Civita. Ea este foarte redus aci din mrimea ei

i reprezint scena fugei în sbor a lui Dedal cu fiiul su Icar, descris

de Ovidiu, în Metamorphos. lib. VIII, v. 216 i urm.

Et movet ipse suas, et nati respicit alas

Hos aliquis, tremula dum captat arundine pisces.

Aut pastor baculo, stivane innixus arator,

Vidit, et obstupuit, quique gethera carpere possent,
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M'am oferit, doamnelor i domnilor, s îngreunez aceast

cam stearp clasificaiune cu denumiri i calificative tehnice,

pe care lesne le-a fi putut culege din tractatele de arhi-

tectur greco-romans, al anticului Vitruviu sau ale mai mo-

dernilor Palladio i Vignoia.

Las' c i aa mi-e team c v'am cam pornit pe acel

vestit «mo lene prin gene>. Dar, ce ar fi fost dac, la tot

cuvântul, a fi împiedicat limba mea i auzul d-voastr în

iermeni ca d'alde prostyL monopter, amflprosiyl, peripter,

systyl, pycnostyl, pseiidopteripter i câte mai alte barbarisme

clasice de felul acestora !

V'am scutit de aa npaste. Dar acum poate c voii mai

i)ucuros s cunoatei la ce trebuine au consacrat Romanii

asemenea edificii ?

lar, pe scurt i în genere, voiu zice c, dup normele

variate de care pomenii adineaori, ei au cldit temple, bi,

fântâne, adposturi de plcere, poate unele turnuri comemo-

rative, dar mai cu seam morminte. Deci, au utilizat acele

planuri i la mulumirea trebuinelor sufleteti ale regiunii i

iile cinstirii ctre cei mori, i la satisfacerea unor necesiti

mai practice, ca a scldrii i adprii, i chiar la unele mai

frivole, ca repaosul i petrecerile în aer liber.

Credidit esse Deos. Et jaii junonia la; va

Parte Samos fuerant. Delosque, Parosque reiicta',

Dextra Lebinthos erant, fecundaque melle Calvninc,

Quum puer aiidaci coepit {^audere volatu.

Deseruitque ducem. Cd'lique cupidine tractus

Altius egit iter. Rapidi vicinia solis

iMoUit odoratos, pennarum vincula, ceras.

Tabuerant cerae. Nudos quatit iile lacertos,

Remigioque carens non'ullas percipit auras,

Oraque cairulea. patriiim clamantia nomen.

Excipiuntur aqua*. qua; nomei) traxit ab iilo

At pater infellx. nec jam pater: «Icare. dixit.

Icare. dixIt, ubi es ? qua te regioiie requiram >

Icare!* dicebat. Pennas conspexit in un<lls.

Devotlque suas artes. corpusquc sepuicro

Condidit et telliis a nomine dicta sepuUi.

• • '
'• III •»•
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Edificiele circulare din aceast ultim categorie ne sunt

mai cu seam cunoscute prin picturele de pe preii din

Pompei, Herculanum i alte localiti antice. într'însele mai

vedem adesea chiocuri i pavilioane rotunde, uurele, tran-

sparente, eterice, unele pitulate sub dumbrava grdinilor, altele

aninate pe vre-o înalt cldire ori seme înfipte pe stânci,

d'asupra mrilor.

S nu ne închipuim dar c numai dela Turci, dela F^er-

sani, dela Indieni i dela Chinezi ne vin kiocurile cele dia-

fane, elegante i rotate. Romanii notri, dei n'aveau nici

ciubuce nici narghilele ca s'i fac cu ele cheful subt ad-
post i la aer curat, ei totui. în grdinile lor, la locurile cele

mai plcute, aezau luxuoase sau rustice pavilioane, mai

adesea rotunde i boltite, pe care la ei, le ludau poeii, nu-

mindu-le când pergulce, când tugiiri, când casnice i casce.

Casoele Romanilor s'au lrgit, în limba român, pân a se

preface în casele noastre ; iar adevratele locuine ale str-

bunilor notri, numite de ei domiis, acelea au devenit, în lim-

bile moderne, domurile, adic bolile mree cu care acoperim

acuma numai templuri i palate. Pe nesimite, au crescut la

noi toate cele din veacurile lor, acum de mult trecute! sau,

precum a zis însui unul din poeii lor ^)

:

Crescit occiilt veliit arbor cuvoo !

Dar, printr'un contrast al soartei, astfel precum pier toate

trectoarele plceri ale vieuirii omeneti, aa au perit i toate

acele efemere casnice rotunde i boltite din grdinile, acum
sterpe i înelenite ale desftailor Romani de odinioar. Cele

ce, dela dânii srmanii, ne-au rmas ca edificii circulare, sunt

ceva temple, ceva bi ruinate i mai cu seam destul de nu-

meroase morminte.

Cci, vai ! toate câte omul le închin morii, destructoarei

i întunecatei mori adesea mai bine se pstreaz decât luciul

i fala. decât veselia i podoabele srbtoreti ale vieei

!

De aceea, când voim, bunoar, s coprindem într'o sin-

1) Horatii Carm. lib. I. XI, v. 45.
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j^Lira pii\irc luaic iiioiiumeiUele circulare :ji cu domliri ale

Romanilor, câte ne-au rmas în fiin sau cel puin în ruine,

cea mai mare parte dintr'însele, cele mai vechi precum i cele

mai apropiate de vârsta noastr, le vom afl c sunt locae

ale morii, cldiri destinate, acum de secoli. ca s aminteasc

de vreun rposat glorios sau bogat.

Din- cele în care intrau mai adesea vieuitorii i în care îi

petreceau ei timpul, sau cu acte de cuvioie, sau cu îndelet-

niciri mai profane, abea mai avem pe ici pe colea câteva d-
râmturi de therme sau bi publice i câteva vechi sanctuarii

pgâneti. Tot printre acestea, au avut chiar unele norocul

s scape pe deplin de rsipire, prin adapitarea lor la cultul

cretinesc.

De m*a cerca, doamnelor i domnilor, s v fac aci numai

o simpl nomenclatur complet a acestor rmie de tot

felul, apoi m'a pune în îndoita i îngrozitoarea primejdie

de a v ine aci pe loc ceasuri multe, frmântai, toi cu totul,

de Cea mai stranic dorin de a scp, cât mai curând,

dintro aa pedant, stearp i plihticoas stenahorie.

lertai'mi acest cuteztor desghin de expresiuni fanariotice.

cci v mrturisesc c, în asemenea cazuri, aflu în ele foarte

mult originalitate, foarte mult sens sau noim, ba i chiar

mai mult haz decât în nomenclatura cu care v'a fi putut

amenina, dar pe care m'am silit din contra a v o crua

cu totul

Deci, w» .^c. > pun de îndat inima la loc, m grbesc a

v da de tire c n'am s v pomenesc nici despre toate

templele rotunde, nici despre toate slile de bi boltite, nici

despre toate mausoleele circulare ; într'un cuvânt n'am s v
inir toate ruinele, câte în F^oma sau în vreo j)arte oarecare

a vechiului imperiu roman, ne arat înc vreun colac surpat

de zidrie, au vreo felie tirbit de bolt.

Printre toate voi spicui cu marc discrciune, cu gând nc-

pregetat de a nu v obosi peste msur. Unele mi se vor

impune de sinei, fiindc prea le cunoate lumea toat. M'ar

invinovi fitei-cine de n'a meniona, bunoar, într'n vor-
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bire mcar cât de rezumat asupra cldirilor rotunde ale Ro-

manilor, de n'a aminti, zic, mormântul Ceciliei Metellei, sau

templul Vestei dela Tivoli, sau mauzoleul lui Hadrian.

Alte monumente de acela fel, precum sunt Pantheonul lui

Agrippa, i rotonda sfintei Constante dela poarta Nomentan,

i mormântul lui Theodoric din Ravenna, n'a voi nici eu s
le înlturez, de oarece ele îmi vor da prilej s laud Ateneul

nostru.

Apoi, îmi propun asemenea s profit de aceast ocaziune

ce mi se ofere, ca s v semnalez, cam în treact, existena

într'o provincie de curând a noastr, în Dobrogea, a ruinelor

unui curios monurpent circular dintr'o epoc târzie, carele

prezent tot interesul unei foarte însemnate descoperiri, sau,

mai bine zicând, unei adevrate revelaiuni arheologice.

In orice alt ar cult, — i aceasta o spui nu fr oare-

care mâhnire i ruine, — n'ar fi rmas, vreme aa îndelung,

sub nedemnul obroc al nepsrii, un fapt cu care arheologia

local ar putea s'i câtige o poziiune foarte important în

analele artistice din primul period al imperiului byzantin,

adic dintr'o epoc tocmai foarte puin explorat i ru cu-

noscut subt acest raport.

E vorba de cldirea de peatr dela Adam-Clissi, ruin de

o form curioas i impuntoare, din jurul caria s'au i adus

în Bucureti, un numr de vreo cincizeci pietroaie mari scul-

ptate, depuse, în cursul verei trecute, într'una din grdiniile

laterale ale palatului Universitii.

Junele i învatul conservator al Muzeului nostru de an-

tichiti, d-1 Grigore Tocilescu, carele a fcut, la faa locului,

multe i fructuoase cercetri i desgropri, nu s'a putut de-

cide pân acum a scrie ceva mai cu temei despre ele. Ar

fi foarte de dorit îns ca d-lui s nu nesocoteasc o lucrare

atât de capital din punct de vedere al adevratei tiine
;

cu dânsa ar aduce rii un folos mai real decât cu orice

alte îndeletniciri mai pripehiice i mai nepriimitoare de un

criteriu serios.

Adeseori, de vre-o doui, trei ani, i-am tot cerut, l-am în-
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demnat, l-am rugat ca s descrie cu deamnuntul acel mo-

nument, de care s'a ocupat, poate, mai mult decât oricine

altul ; ca d-lui s destinuiasc lumii, interesantele sale des-

coperiri dela Adam-Clisi, de care cu drept, poate, este aa
de gelos. Dar fiindc d-sa nu s'a îndurat pan acum s'mi

procure mie i altora muli de aci i din strintate, aceast

dreapt satisfaciune, fiindc n'a voit înc s dea în vileag,

comorile anticarii pe care le ine de prea mult timp ascunse

într'un sertra misterios al memoriei sale, eu, carele uneori

am izbutit a-i fur pentru un moment cheia, am s m în-

cumtez a v destinui, chiar astsear, în puine cuvinte,

mai tot ceeace am putut zri, aruncând un ochiu indiscret

în acea taini.

Poate — i asta îmi cam este scuza i scopul — poate c
d-1 Tocilescu îi va rzbuna asupr-mi scoând cât mai cu-

rând Ia iveal tot materialul cât a adunat
;
i apoi îndat,

mai adunând înc i altul, ne va dovedi tuturor c compe-

tena sa, în asemenea materie, nu poate fi discutat de ni-

meni dintre noi.

Ierte-mi junele meu amic i coleg aceast îmboldire direct

ce-i o adresez chiar în faa unui auditor, carele am încre-

dinare c este i el nerbdtor s învee din spusele meri-

tosului anticar, fapte, desluiri i lmuriri ingenioase, atin-

gtoare de ruina dela Adam-Clisi. Acestea ar aduce de sigur

d-Iui Tocilescu mai mult, mai necontestat i mai meritat

onoare decât orice alte tipriri i apreuiri de natur secun-

dar i controversat. Anticarul, dac într'adevr anticar este,

trebuie, dup a mea prere i mai cu seam dup a mea

ferbinte dorin, trebuie de preferen, s rmân anticar,

atunci mai ales când i se înfieaz o aa prielnic ocaziune

de a ilustra tiina naional, în folosul chiar al propriei sale

distingeri.

Nu v mirai, doamnelor i domnilor, nu m inei de ru
dac. nici aci, nu scap un bun prilej de a-mi apra tiina

favorit, arheologia. Îmi pare foarte ru unde o vd atât

de npustit, atât de oropsit, în arn la noi : îmi pnrc i



294 Af.. I. oDOlîK.SCU

mai ru cârd vd abtându-se, mcar i pentru un moment,

dela dânsa pe acei cari ar ti s o cultive cu succes, s-i

dea dezvoltri fericite i s'o rspândeasc oricât de mult în

publicul nostru.

Sunt ani de când eu unul, tot chiem tovari tineri ca s
m însoeasc i s m întreac într'aceast cale prsit.

V întreb, n'am oare dreptate s m îngrijesc, s m zbu-

cium, s m i supr când vd, luat de alte vânturi, pe câte

unul, abia ademenit, abia înduplecat, abia catehisit de mine?

Mai mult cu scopuri de momeal, decât cu gând c a
fi svârit eu însu'mi vre-o treab cu temeiu, am fcut, înc

de mult, tot ce mi-a stat în putin. Firesc lucru este dar,

ca s nu preget nici acuma : mai ales c, mai mult decât

oricând, îmi este acum team c ceeace eu mai pot face pentru

dezvoltarea cunotinelor anticarii la noi, se reduce la foarte

neînsemnat lucru. i despre aceasta v vei încredina îndat.

Am venit aci s v vorbesc de cldirea Atheneului i v'am

prevenit dela început c, nefiind arhitect, voi cuta numai

s însilez croiala acestui edificiu cu câteva fire depnate de

pe mosorul cunotinelor mele arheologice. Dar pân s
ajung la aceast treboar de oarecare folos, am lsat s m
ia apa la dreapta i la stânga, dup vârtejul preocupaiunilor

de tot felul ale zilei de azi; iar acum,... dup o lat jum-
tate de or decând v in aci,... abia acum bag de seam
c nu v'am spus înc nimic precis despre acele câteva monu-

mente antice, din care s'a inspirat cu mult gust i succes, me-

ritosul artist francez, d-1 Albert Galleron, în unele pri ale

Ateneului nostru, al crui plan, aa de original i de bine

nimerit, îl datorm talentului d-sale.

Nu-mi mai rmâne, deci, alt scpare decât a o luâ d'a

fuga prin antichitate, pornindu-ne dela epoca cea mai depr-

tat de noi, spre a ajunge iute, iute, la hotarele timpilor

moderni i ale rilor româneti. într'aceast goan pe ner-

suflate în prelargul istoriei artistice, abia vom putea s ar-
tm cu degetul i s salutm în treact acele câteva capete
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de oper arhitectonice, pe care ani avut cei puii'.i pân acum

^rija a vi le denumi.

In cetatea etern, in I^oma ^i in alo ei împrejmuiri vor fi

cele mai multe aie noastre repezi conace. Ca s sosim în-

ir'însa. vom apuc îndat pe calea Appia, aceea pe care ceii-

sorul Claudiu Appiu a început-o, iar Traian al nostru a pre-

iungit-o spre rsrit, — unde pururea îl ducea pe el dorul,

— pan:"' la malul mrii Adriatice. pân la Briiulisi.

'.lormâiitnl Ct'tili.-i Mft<;l!'i. <ii:i iiproi-H Roiiifi. îii Ktari'ii Itii actiml ')

Nu departe de zidurile Romei, printre mormintele ce stau rân-

duite dealungul cii, vederile ni se vor opri pe un turn rotund.

gros de vreo 29 de metri, i aezat pe un postament ptrat.

-Râmâiele arhitectonice din epoca Republicei romane sunt puin

numeroase i ne vin mai toate din secolul cel din urm al acelei epoce.

Materialnrilc cu cari sunt lucrate sunt. în mare parte, tuful vulcanic

numit peperin i piatra vroasa ce se zice travertin.... Din aceast epoc,

adic de pe la sfâritul Republicei. avem înc câteva morminte. Mai cu

osebire este de semnalat, dei conipoziiunea îi este în genere foarte

simpl, acela ai Ceciliei Mctellei. soia triumvirului Crassu. situat pe via

Appia. El afect acea form ile turn, care ne rapoart min\ile ctre în-

fiarea primitiv a movilelor sau a tumulilor. r:)'asupra unei zidrii

,Mf..ri,, .r.. r, .tr-u.. . 1.- vi ii i i:. f ;. ',\r\\\u <\r .1 i-j înibrcmintc de lespezi, se
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Sub streain sau sub cornicia lui, azi încoronate cu metereze

ce i s"au adaos în secolul de mijloc, sub treaina-i vom zri

rmiele unei frize, spat cu ghirlande de foi i cu bucrane

sau hârce de bou ; aceasta ne va da s înelegem pentruce

poporimea locului de acum îi zice acestui turn antic, // Capo

di Bove. Dar, pe o plac de marmur vom citi, în prescur-

tri latineti, c înluntrul acestui mormânt circular au fost

depuse, într'un frumos sarcofag lungre, scos înc de pe la

1540, din mica bolt intern dela baz, au fost depuse, zicem,

oasele sau cenua Ceciliei Metellei, fiica acelui consul roman

carele, cu 69 de ani mai înainte de Christos, supuse Romei

insula Creta. Cecilia fusese soia bogtaului Crassu carele,

un moment, a împrit cu Pompeiu i cu Cesar, puterea

triumvirilor.

Intra-vom acum îndat în Roma, trecând pe lâng ther-

mele lui Antoniu Caracalla, unde am putea s vedem înc

sprtura i surptura unei boli cu proporiuni uriae?

Nu ! cci cronologia pe care am luat-o drept cluz, ne

va mân, deocamdat, tocmai în ara Laiului, spre rsrit

de cetate, la locul unde, precum cânt poetul Horaiu, «din

petera rsuntoare a nimfei Albunea, se prvlesc cu vuiet

apele râului Anio, iar dumbrava sfinit a Tiburnului i live-

zile-! de pomi sunt neîncetat udate de neastâmprate pâraie,

Qiiam domas Albanece resonaniis

Et prceceps Anio, et Tiburni lacus, et uda

Mobilibiis pomria rivis.

Acolo, pe marginea unei râpe semee, strpuns de toate

prile, ca un burete, de apele ce se scurg în cascade, acolo

înal o cldire cilindric ce are ca la 29 metri în diametru. Ea este

împodobit cu o friz ornamentat, precum i cu o cornicie simpl care

totui formeaz o cunun pentru sprijinirea poriunii superioare ce er
sau conic, sau piramidal. Principalele ornamente ale frizei sunt hârce

de bou i festonuri (ghirlande), amintitoare de sacrificiile funebre. Dela

acelea a i cptat monumentul denumirea sa actual de Capo di bove"

.

— Fr. Kugler, Istoria architecturei, V., 3, 6.
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se înal îii«.a ^i dzi ruinele acelei încânttoare minuni artis-

') •Doua dârâintur^ de temple in ' uiiul este sanc-

tuarul rotund al Vestei, sunt de consitlyrai ca cvle mai însemnate exemple
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tice care a fost odinioar templul zeiei Vesta, dela Tibiir.

Era mic acel sanctuar rotund, giuvaer lucrat în peatr ; ea
mic i înconjurat peste tot de elegante columne, care-i spri-

jineau învelitoarea.

Altarul feciorelnicei zeie, pe care în veci ardea focul mis-

tuitor a oricrii necurenii, ocupa centrul unui ocol intern

abia de ease metri. Astfel — adic rotunde, — ne zice Ovidiu

în Fastele sale, erau toate templele Vestei, de când cuviosul

rege Numa Pompiliu dedicase zeiei unul cu preii de ri-

chit i cu înveliul de ovar. «Vesta,— adaog poetul. — e

tot una cu pmântul, care i el e rotund» ; deci i templele

ei trebuie s aib aceast form ; iar focul viu trebuie s
ard în mijlocul lor, precum el arde i în centrul pmân-
tului .... «Deci, templul cat s fie rotund; într'însul nici

de cldiri religioase din ultimii timpi ai Rcpublicei romane. Acesta este

un peripter corintian rotund, aezat pe o substruc^iune ca de 14 metri

în diametru, i înalt ca de 12 metri pân d'asupra grindiului su; Are

18 columne, din care zece sunt înc în fiin. Columnele au o înlime
de 9 diametre, i grindiul, foarte uor nu se ridic mai sus de ^^ din

înlimea lor. In toat întocmirea ornamental a acestui monument se

resimt amintiri elenice, cu acea asprime costeliv ce se învedereaz

în câteva monumente din Pompei, unde se dovedete mai lmurit tre-

cerea dela stylul elenic la cel roman. Mai cu deosebire se destinuete

aceast scptare dela perfeciunea elenic, în bazele columnelor unde

dei forma predomnitoare este cea attic, îns în Ioc de scafe vii sco-

bite între ciubuce, se observ forma cu totul nemldiit a unor fee

drepte ce se adâncesc în trupul stâlpului. Capitelele nu au înc carac-

terul ce arta roman impuse ordinei corintiane ; compunerea lor dove-

desc oarecare libertate, concordând cu aspectul ce i se dete în timpii

târzii ai elenismului, atunci când frunziul se tracta cu multe încreituri.

Friza este acoperit preste tot cu spturi decorative. In situaiunea pi-

toreasc ce ocup acest mic templu, toate aceste amnunte dispar i el

ni se arat, în acea minunat privelite, ca o oper de o neasemnat
frumusee. Cellalt templu dela Tivoli, considerat de toi ca un sanctuar

al Sibylei, er un prostyl pseudopteripter ionic*. Fr. Kugler Istoria ar-

chitecturei, VI, 3, b. Motive de decoraiune din templul Sibylei dela

Tivoli au fost întrebuinate Ia ornamentarea extern a Atheneului nostru.
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un imghiu s iiii se iveasc ; iar de btaia ]^\o\, îl apr
domul» ^).

Decât -teoria i decât versurile cântreului canonizat la

noi îii Constana, cu mult mai bine cumpnit i cu mult

mai graios erâ templul circular din umbritul i rcorosul

Tibur. Poziiunea i ruinele lui încânt i azi pe cltorii ce

merg la Tivoli s vad ceeace a mai rrnas din acea minu-

nat cldire circular anterioar, dup toate aparenele, epocei

Cesarilor.

Acum s ne repezim chiar în centrul cetii Roma, unde

ne vom opri dinaintea unui alt templu circular, cel mai spaios

poate din întreaga antichitate. Ginerele lui August, Agrippa

îl cldi, în faa thermelor cu care el înzestra capitala impe-

Ovidii Nason. Fastor. lib. V. v. 2o7 et sq.

:

Dena quater memorant habuisse Paliiia Romam,
Quum flammai custos iede recepta sua est.

Regis opus placidi, quo non metuentius ulluni

Numinis ingenium terra Sabina tulet.

Quaj nune îere vides, stipula tune tecta videros:

Et paries lento vimine textus erat.

Hic loeus e.xiguus, qui sustinet atria Vesta%

Tune erat intonsi regia magna Numa\
Forma tamen templi, quai nune manet, ante fuissc

Dicitur : et. formae eausa probanda subest.

Vesta eadem est, quai terra ; subest vigil ignis utrique

;

Significant sedem terra focusque suani.

Terra pila siniulis. nullo fulcimine nixa.

Aere subjecto tam grave pendat onus.

Ipsa volubilitas libratum sustinet orbeni,

Quique premat partes, angulus oninis abesî

:

Quamque sit in media rerum regione loeata,

Et tangat nulluni plusve minusve latus;.

Ni convexa foret, parti vieinior esset

;

Nec medium terram mundus haboret "ni-:

Arce Syracusia suspensus în aere clauso

Stat globus, immensi parva figura poli

:

Et quantum a summis, tantum secessit ab iniis

Terra: quf)d ut fiat, forma rotunda facit

Par facies templi ; nullus proeurrlt in illo

Angulus : a pluvio vindicat imbre tholus.
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riului, dup învingerea lui Antoniu i Cleopatrei \). El închin

mai întâi acest loca Iui Joe Rsbuntorul, Jovi Ultori; dar

apoi mai aez într'însul statua lui Marte i a Vinerii, pro-

tectorii Romei i a familiei luliane. Mai în urm venir pe

^) «Templul Pahtheonului e cea mai perfect din operele romane ce ni

sau pstrat pân acunf cu totul. I. Burckhardt, în cartea sa întitulat

Ciceronele monumentelor Italiei, enun aceast observaiune. Ins întoc-

mirea actual a acestui edificiu aparine deosebitelor epoce ale artei la

Romani. Dup inscripiunea ce se vede pe friza porticului, acest templu

a fost cldit de Agrippa, ca o anex la thermele sale, pe timpul consu-

latului su al IlI-lea, adic în anul 26 înainte de Christos, i consacrat

de dânsul lui Jupiter Ultor. Dione Cassiu (53,07) spune c a luat numele

de Pantheon, sau fiindc, pe lâng statuele lui Marte i Vinerei. ce se

aflau intr'însul, se mai adaoser i chipurile mai mici ale altor zei, sau

fiindc bolta-i rotunjit se asemna cu a cerului. Dup mai multe bân-

tuiri ale focului, cldirea fu restaurat mai înti de Hadrian, i apoi de

Septim Sever ; aceast ultim prefacere, executat la anul 202 dup Chris-

tos, se constat printr'o inscripiune depe arhitrava porticului. Dealt-

mintrelea, s'au mai adaos i câteva alte prenoiri moderne. Pantheonul

este o cldire rotund acoperit cu o bolt ; ceea ce constitue un motiv

de construciune, carele, fr îndoial, a fost împrumutat dela întocmirea

încperilor celor mari ale thermelor, dac nu cumva aceast sal n'a fost

chiar destinat dela început la o întrebuinare de felul acesta. In partea

anterioar este o cldire dreptunghiular i cpriorit care compune un

portic cu columne de ordine corintian i cu un fronton foarte oblu.

Diametrul i nlimea interne sunt de vre-o 4i metri ; dar grosimea zi-

durilor se adaoge cu 6'",28. La mijlocul boitei este o deschiztur ro-

tund (hypcethron), aproape de 9 metri. Pardoseala este toat înclinat

spre centrul edificiului, unde sunt gurele prin care apele de ploaie se

scurg într'un canal cldit pe dedesupt. In grosimea preilor împrejmui-

tori sunt pstrate opt mari firizi, împreun i cu aceea ce formeaz ua
de intrare

;
parte din ele sunt semisferice i acoperite cu o jumtate de

cul; parte sunt ptrate i boltite sus în prelung sau >az argea. In cldirea

primitiv, aceste firizi stau intr'o impuntoare i bine potrivit relaiune

cu bolta cea mare ce acoper tot edificiul; îns, linia cercului lor, p-
trunzând (precum se vede înc la cele din firizi care au rmas pân acum

neschimbate), în interiorul pretului conintor al cilindrului, formeaz

neaprat o linie a crui curbtur este de o form ovit ; ceea ce arat

c problema acestei îmbinri n'a fost rezolvit în mod cu totul artistic.

In interior, d'asupra firizilor i probabil. în laturele lor, erau aezate co-

lumne cu cpiele de bronz i statue caryatide. — Pliniu cel btrân, carele
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rând sa se adposteasc într'acel mre i spaios sanctuar

mai toi zeii Olympului, astfel înct i se dete numirea de lo-

cuin a tuturor zeilor, i adic Pantheon. Chiar i structura

intern a acestui vast ocol boltit. în diametru de 43 metri i
jumtate, er potrivit, prin numeroasele-i columne foarte apro-

niuri ia anul 79 dup Christos. spune în cartea XXXIV, cap. 7, din Istoria

Natural, c caryatidele sta pe columne «m columnis templi»; i una

i alta din aceste dispoziiunî se poate aplica numai la interior, dar nu

se potrivesc cu starea actual. Dup înfiarea acesteia, îmi închipuesc

câ a fost între fiecare din firizi, câte o decoraiune arhitectonic, care

da acestora i mai ales largelor deschizturi ornate ale lor, un coro-

nament solid, compus din dou ordine, astfel încât ordinea de sus s
corespund cu ordinea caryatidelor dela înlimea boltitelor. ~ Suprafaa

intern a boitei principale e decorat cu casete, în care se aflau odi-

nioar roae aurite. Casetele, în lnuirea lor simetric, se prezint tot

micorându-se în nlime, astfel c, cel puin din punctul de vedere de-

corativ, ele dau o impresiune foarte fericit despre rotunjeala ascendent

a bolii. Mai târziu, o-donana intern a edificiului fu modificat. Cu

osebire de firida intrrii i de cea care ii st in fa, toate firizile cele mari

fur adaose cu câte dou columne corintiane de marmur ; colurile lor

primir o form de pilatri, deasupra crora fu aezat un grindi continuu,

carele avea pe dânsul un alt cat în form de attic cu pilatri corintiani

mai mici ; totul er astfel dispus încât grindiul uor al acestei construc-

iuni cu pilatri susinea decoraiunea bolii. Acea construciune cu pilatri

a catului superior fu înlturat în secolul trecut i înlocuit printr'o gro-

solan ornamentare a preilor. Ea ni sa pstrat numai în desemnele

cele vechi ale edificiului, cum spre exemplu în cartea lui Desgodetz, despre

Edificiile Romei. Dispoziiunea de care vorbirm era executat în forme,

crora nu le lipsi o nobilitate relativ : totui ornamentul masiv al ca-

setelor de pe bolta mare, nu numai c nu corespundea de fel cu uoa-

rele amnunte ale atticului, dar întreag împrirea i îmbinarea deco-

rativ a preilor sta intr'o relaiune peste tot nepotrivit cu înfiarea

neasemuit mai mrea a cupolei. Din aceast discordan nate o sl-

bire real a impresiunii. Pantheonul este o oper, în care speculaiunea

estetic nu depete formalismul coalei i care nu poate s mai ating

mrirea culminant;» a unei lucrri conceput în mod natural, ba tiici

chiar a unei combinaiuni. elaborat cu purism deplin. In pilatri pre-

ilor. intre firizile cele mari, sunt alte firizi cu mult mai mici i mai puin

adâncite, care toate au, drept onormanent. un motiv de tabernacol com-

pus din dou columnele corintiane având d'asupra lor grindi i fronton.

UnCîe din aceste frontoane sunt plan •
• "•mpuse difi linii «!"«>i'- «Iti-li'
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piate de prei împrejmuitori i prin mulimea de largi firizi

scobite în ziduri, era, zicem, cu totul adaptabil la aceast des-

tinaiune i la aceast ornamentare eclectic.

Dealtmintrelea, de dou ori a mai fost preschimbat templul,

de ctre împraii pgâni Hadrian i Septim Sever, pân ce,

pe la anul 1640, papa Bon i faci u al IV-lea închin vechiul Pan-

Paiithoouul lui Agrlppa, ia Roma.—Vedere perspectiv, în starea antica

theon al lui Agrippa, cultului Maicii Domnului i-i dete nu-

mirea cretin de Santa Mria ad Marthyres sau Chi.esa

dela Rotonda.

au dispoziiunea mai târzie a unui arc puin rsrit. Asemeni i taber-

nacolele aparin uneia din cele mai din apoi prefaceri antice ale inte-

riorului. Cldirea din faa Pantheonului, cu porticul su corintian, nu

fcea parte, precum se i învedereaz din semne aparente, din planul

su primitiv, dar este evident c tot Agrippa o a adaos la acest templu ro-

tund. Porticul, lat de 35 metri, er înlat, la început, pe cinci trepte ; el

are toat ordonana unui prostyl italic înaintat. Opt columne stau în front:

iar alte opt sunt astfel rânduite, ca, de oarece ele împart pân la oare care
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iiii, doiw.. .v-i .i doamnelor, .\. ..... .. vuii|inc, cliiar in mij-

locul vastei sale roîor.de, ujxie odinioar, sub August, s'a con-

punt porticul, in sensul adâncimei. in trei seciuni sau nave osebite, ii

dau tot de odatA o dispoziiiine troiat, care amintete pe aceia a prin-

cipalelor temple etrusce, precum era cei «lin Capitol. Tavanul interior

a! porticului era de bronz; tot asemeni. învelitoarea porticului i a iii-
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sfinit domnirea Romei, mormântul modernului unificator al

Italiei, regelui Victor-Emanuel.

Pantheonul din Roma nu primete lumina decât printr'un

ochiu foarte larg deschis sau rmas gol în centrul bolii. Pa-

vimentul su de mari lespezi, felurit colorate, este uor înclinat

ctre centru, unde se afl câteva guri de scursoare, cores-

punzând cu urloaie îngropate pe sub pmânt. Sunt oare acele

guri pregtite numai spre a sorbi stropiturile de ploaie pre-

firate prin ochiul deschis sus, d'asupra lor? Ori c ele au

de scop a curai mai rpede templul de sângele vrsat în

jertfiri? Poate chiar s fi fost strpunse, dela început, cu gând
— dup cum cred unii, — c aceast larg bolt cilindric a

Pantheonului are s fie sala principal a bilor înlate de

Agrippa.

D'ar fi aa, apoi cat s constatm c acest edificiu cea

mai falnic i mai caracteristic rmi dintre cldirile cir-

culare i boltite ce ne-au rmas din epocele ludate ale ar-

hitecturei romane, c acest edificiu a avut parte s întruneasc

în sânu-i, din vechime i pân în ziua de azi, toate însuirile

rezervate, în uzurile Romanilor, pentru cldirile rotunde i cu

dom circular. Intr'adevr, menit fiind din temelii a servi ce-

tenilor Romei, ca o vast i somptuoas sal de therme pu-

blice, dânsa, la momentul chiar când primul împrat al Romii

apuca în mâni, printr'o izbând, întreaga cârm a lumii, dânsa

se prefcu într'un templu al Zeului victoriei, tatl, la Romanii

i stpânul zeilor tutulor. Iar, dup secoli îndelungai, în zi-

tregului dom. E probabil c fontonul reprezenta în bronz aurit, lupta Iui

Joe cu Giganii. Antica ue dela intrare, lucrat in aram, s"a pstrat

pân acum, împreun cu pilatri ei laterali; acetia. sunt scobii cu glafuri

într'un mod cu totul particular, care ne aduce aminte jocurile decorative

ale Etruscilor : ei sunt coronai cu triglife dorice. De laturile intrrii sunt

firizi. scobite în prete, unde fusese aezate statuele lui August i Agrippa.

Pretutindeni, tratarea formelor arhitectonice destinuete desvoltarea ca-

racterului roman, printr'o concepiune serioas i bogat, dar lipsit de

încrcturi prisositoare. Suprafeele de subt arhitrav sunt oable i îm-

plinite în mod foarte simplu. Trunchiurile columnelor de la portic sunt

monolite de granit fr de glafuri, înalte de vrr-o 13 metri ; iar capitelele
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lele noastre, Italia liberat i reintregit nu afl alt mausoleu

mai vrednic decât Pantheonul lui Agrippa, spre a depune

i a pstra într'însul râna muritoare a nemuritorului ei

mântuitor.

Baie, templu i mormânt, lca al curiei i sntii, al

cuvioiei ctre zeii patriei, i al apoteozei unui glorios r-
posat, Pantheonul din Roma ni se înfieaz ca o emblema
viue i dinuitoare a unei ceti, a unei ri ce a îmbtrânit

în domnirea lumii. Precât dânsul e vechiu i plin de mree
amintiri, tot atât este i Ateneul nostru român, plin de junie

i de nobile fgduine. Fie ca, în rostirea sorilor i a ursitei

acestuia, — lstar deprtat i înstrinat al Pantheonului roman,

— s putem întoarce i noi o vorb a Românului i, în loc

de a glumi, în ast cas nou i înc nevinovat, despre

«puii de pisic, ce din fire oareci mnânc», s zicem cu

privire la Ateneul nostru român, c: «ce se nate din cocori,

lesne sboar pân' la nori!»

Dar, de o cam dat, s ne coborâm aci jos pre pmânt
i s spunem c anticarii discut înc spre a ti dac însu

Agrippa sau unul din împraii restauratori mai târziu ai

acestui templu mre, a aezat în fa-i un larg peristyl cu

eaisprezece urieae columne corintiane. Frontonul triunghiular

al acestei anexe se înjug cu domul, întocmai ca la Ateneul

nostru, unde îns columnele, de ordine ionic, sunt numai

lor su^it lucrate perfect. Columnele din luntru, ale cror trunciiiuri de

marmor galben sunt , scobite cu glafuri, poart cpiele, fji acestea

destul de bine lucrate. îns mai puin corecte ca styl.

«La anul 608, Pantheonul fu consacrat cultului cretin, sub numirea

de S. Mria ad Martyres. In secolul de mijloc, cldirea încerc stricciuni

pariale, i mai cu seam cupola fu despuiat de învelitoarea-i de bronz,.

La anul 1622, papa Urban al Vlll-lea, din familia Barb<'rini, puse s iea

tot bronzul dela portic, ca s toarne dintr'însul tabernacolul bisericel

San-PIctro; atunci, în glumele lor, Romanii se mngâiar cu versul:

Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini

Tot acest pap ordon arhitectului Bernlnl s înalte dou mici clo-

potnie dindosul frontonului dela portic». - Pr. Kugler, Istoria arhitec-

turei, VI. .'i. c.

AI. I. O<lobc»cu,— VoJ. III. 20
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în numr de opt, adic ease în fa d'a rândul, cu frontonul

i dou laterale.

Prin aceast dispozi{iune, mai puin complicat decât în-

treitul ir de columne ce alctuiesc marele peristyl ptrat,

adaos dupe vremi la Pantheonul roman, porticul, mai îngust

i mai puin adânc ce, cu aa mrea simplitate, se prezent

în faa palatului nostru bucuretean, se apropie i mai mult

de clasicitatea arhitectonic a anticei Elade. Aci nu e pragul

încurcat, de pe care rsbubuie cu trsnete i cu clnniri de

arme, rsboinicul Joie, zeul sgomotos i zca al Rsbunrii.

E falnica i linitita poart pe care, din arhaicul ei sanctuar

înlat pe culmea Acropolei, eiâ mândr, zeia Athena Po-

liad, spre a ocroti, sub panice ramure de mslini, cetatea

ei mult iubit, loca neuitat al tiinei, al artelor i al per-

feciunilor literare

!

Ca diferene materiale între ambele edificii, — si parva

licet componere magnis, — vom mai însemna c cercul Pan-

theonului este cu vre-o eapte metri i jumtate mai spaios

decât al slii Ateneului nostru, i apoi c aceasta are dou
caturi superpuse, în vreme ce templul lui Agrippa nu este

desprit nici pe suprafaa pavimentului, nici în înlimea zi-

durilor lui. Apoi iar, preii împrejmuitori ai Pantheonului

formeaz un cerc perfect, pe când rotonda intern a Ate-

neului este coprins într'un ptrat de ziduri ce-i fac de am-

bele pri laterale, adaose destul de însemnate.

i nu sunt cu totul de prisos nici aceste adaose, de oare

ce noi, doamnelor i domnilor, chiar ast-sear ne fdosim

de una din ele. Intr'însa, ca i în pofida deplinei dezvoltri

i îmbilugatei rodiri ce o ateptm, tot aci, la toamn, patem

de acum, în mugur, pârga osptoasei gzduiri intelectuale ce, cu

pripelnic voiebun,neoferenoul i neisprvitul nostru Ateneu.

Bine s'a nimerit, deci, ca Ateneul nostru s nu semene

întru toate pe dinafar, cu monotonul zid circular i neted al

Pantheonului lui Agrippa.

Dar s ne aducem aminte c ne aflm, deocamdat, în
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Roma i c, — acolo fiind, — dac dela biserica Santa Maria

dela Rotonda, ne-am scoborî, prin vechiul câmp a lui Marte

pân în malul stâng al Tibrului, în direciunea Vaticanului,

acolo, alturi cu anticul pod de piatr, al lui ^liu, vom gsi
actualul Castel Sant-Angelo, un fel de enorm cetuie ro-

tund cu metereze impuntoare.

MaiiHo '••• H-i!ri;m .liti lîoi

Acestea n'au fost nici aspectul nici destinaiunea primiti\c

ale colosalului edificiu circular, numit o dinioar Moles Ha-

driani, i cldit în aa uriae proporiuni ca s conin, în

•; «inipu CC camarile moinimenliihii funerar ai lui August se \imj)itn:i

prin înmormântrile ce se Mcuse intr'insele. în timp de un secol l ju-

mtate. Hadrian puse s se cldeasc, dincolo de Tihru. un mausoleu

pentru sine i urmaii si. Dup toate probabilitile, acest monument

fii executai In conformitate cu cellalt, dar în proporiuni l mal mau
De asupra unei substruciuni ptrate, lat de peste '"^ -^ *-= -" "• '
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câteva cmrue centrale, urnele funerarii ale fastuosului îm-

prat Hadrian i ale urmailor si. In vechime, acest mau-
soleu se compunea dintr'un stylobat sau postament ptrat,

mai lung de o sut metri de fiecare parte. D'asupra lui se

înal un turn rotund având 75 metri în diametru ; apoi peste

acesta, un altul ceva mai îngust care inea, i dânsul, pe a

lui circomferen, o înalt piramid de peatr cu statua îm-

pratului la vârf, purtat într'un quadrig aurit. Jur împrejurul

ambelor poriuni circulare, a cror suprapunere alctuia ca î
o scar de Gigani, un ir de nenumrate columne, alternate

cu tot atâtea statue, formau la fiecare cat, o larg galerie

acoperit.

Statuele au servit Romanilor drept projectile pe când, la

la anul 537, ei se aprau în contra barbarilor Ostrogoi, co-

tropitorii Romei. Columnele, câte mai rmsese în fiin, au

fost i ele retezate atunci când, în secolul de mijloc, mreul
monument al lui Hadrian, acoperit tot cu marmor din Pros,

s'a transformat, de ctre familia Orsini, într'o cetuie de

aprare.

Trecem, trecem rpede, fr chiar de a ne mai opri la cu-

rioasele boli ale anticului stabiliment balnear, care s'a crezut

a fi fost un templu dedicat zeiei Minerva, supranumit Me-

dica. Nu mai bgm în seam nici una din alte multe, foarte

multe cldiri circulare de pe timpurile pgâne : temple, bi,

cetui i morminte.

Ce am culege dintr'însele pentru Ateneul nostru nu ne-ar

o cldire rotund de 75 metri în diametru, i, pe cât se poate bnui,

dou alte caturi circulare fur aezate de-asupra acesteia. întregul edi-

ficiu er îmbrcat cu marmor din Pros i ornat cu foarte bogate sculp-

turi ; la culme-i sta un quadrig colosal al Iui Hadrian. înc de pe la în-

ceputul învaziunilor barbare, el fîi întrebninat ca cetate de aprare ; cele

dou construciuni inferioare compun înc astzi corpul castelului Sant-

Angelo. De odat cu mausoleul, s'a cldit peste Tibru podul de peatr

numit Pons /Elius, care ducea drept în faa monumentului ; acest pod

s'a pstrat pan acum sub numirea de Ponte Sant-Angelo». — Fr. Kugler,

Istoria arhitecturei, VI, 3, e.
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compensa de întârzierile ce am încerc vizitându-le sau lui-

mindu-le.

Ins nu putem trece cu nepsare, — tocmai dintr'o cauz
opus, — pe dinaintea unui edificiu de form poligonal pe

diwafar. care zace i acum foarte departe de centrul Romei,

r'-'-'"- flin Roma, numita Minerva Medica

tocmai la poarta Nomentan. Acolo, Constantin cel Mare a

cldit un baptisteriu, care avea s fie tot deodat i locul de

înmormântare al fiicei sale sfânta Constana. L-a cldit cu

mult lux i dup un plan original i graios.

I "Pe Esquilin se afl o rmi de cldire, care este în de aproape

irjriuiirc cu Pantheonul. Poporul s'a deprins a o numi templul zeiei

Minerva Medica ; dar se poate mai mult crede c ea aparinea ther-

melor cldite de Cezarii Caiu i Luciu, i c este din timpul Iui August.

Alii o atribuc unei epoce mai târzie a imperiului. Dei ea are dimen-

siuni cu mult mai restrânse decât ale Pantheonului. aceasta clâdire afecta

» forma deca^onal, cu câte o firida în fiecare seciune, osebit de aceea

1 iiiîr.irii
; ea are ferestre arcuite d'asupra firizilor i n Ik)I(.'i sau dom
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S ne facem c'am i intrat într'acest sfânt loca de re-

paos care, înc de pe la anul 1206, a fost restaurat i dat

cultului ordinar, de ctre papa Alexandru al IV-lea...

Plan (a) i Seciune (b) ale bisericci st. Constana <liu Roma

acoperitor, care pstreaz i el forma planului general. Nepotrivirea ce

se observ în dispoziiunea primitiv a Pantheonului, adic scobirea ar-

curilor dela firizi in zidul cilindric al cldirii, dispare cu totul aci, de

oarece pretele este împrit în zece suprafee netede». — Fr. Kugler,

Istoria architecturei, VI, 3, e.

^) Mormântul Constanei, fiica lui Constantin, adic actuala biseric a
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Când, în primvara trecut, am intrat eu pentru prima

oar în vestibulul Ateneului nostru, — aci, tocmai din dosul

acestei tribune, — dei acea parte a edificiului era cu mult

mai puin dinstinc de cum a ajuns s fie acum, eu mi-am

zis de îndat : «lat aci o netgduit amintire a mauso-

leului cretin al sfintei Constante din Roma !.. la s vedem

întru ce, ele difer una de alta».

i, nu tiu, zu, dac diferenele nu vor fi mai toate în

favoarea palatului nostru. La noi, în mijloc, este un cerc

perfect, format de dousprezece columne dorice, pe ale cror

arcuri de împreunare i pe a cror bolt central stau reze-

mate, în largul lor, grinzile de fer ale slii de d'asupra. La

sfân-a Constana, columnele sunt câte dou împrechiate i
ele susin chiar domul edificiului.

La noi, împrejurul columnelor este o galerie circular, al

crei tavan se încovoae în semi-bolt despre partea acelor

stâlpi dorici, iar, în partea opus, se înal, din contr, ceva

mai sus, formând cu preii împresurtori i cu cei ease-

sprezece stâlpi corintiani încastrai într'înii, un unghiu câ-

sftntei Constante, cam de pe la mijlocul secolului al patrulea, ne înve-

dereaz, în mod foarte interesant, tiecerea dela sistema artelor antice

la aceea a arhitecturei veacului de mijloc. Este o cldire circular ca

de 17 metri in diametru. Dousprezece prechi de columne de ordine

roman, alturate câte dou in linia razelor i purtând fiecare pâreche

câte un osebit tabulament, dasupra cruia ele se leag între dânsele cu

arcuri, susin toate Împreun o cldire cilindric a crei înlime este

de 20 metri i jumtate i care se termin printr'o bolt acoperitoare,

împrejurul columnelor se afl o galerie circular, boltit în prelung (sau,

cum se zice la noi, în argea), i având firizi în preii laterali. Turla

este strpuns de ferestre, sub bolt. Dispoziiunea columnelor, mai cu

seam intru ceeace privete întocmirea tabulamentelor, are un caracter

cu totul nemldiit i greoiu; friza este foarte proeminent i tbliile nu

int despicate în ciubuce. Lucrarea nu este în genere nici fin, nici

exact. Aceste amnunte ne dau cel mai învederat exemplu despre starea

de amoreala în care ajunsese pe atunci spiritul antic : dar întreaga în-

tocmire a edificiului ne introduce totdeodat deadreptul in sânul acelor

inovaiuni care. in secolii urmtori, au tiut s de aa mree rezul-

Fr. Kugler. Istoria arhitecturei, V. 3, f.
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tuiva îngustat. Aceasta este o dispoziiune cu totul nou,
original, de un efect surprinztor; dânsa d, fr îndoiai,

vestibulului, înfiarea neobinuit a unui mare cortel rotat,

ale crui poale, în loc s se aplece în jos cu linite, cu umbr
i cu mister, s'ar ridica, semee, cu vântul în sus, spre a

lsa s ptrund sub acopermântul lor, mai mult aer i

Vederea interioar a bisericei sfintei Constante din Roma, restituit.

mai mult lumin, mai mult libertate i mai mult voioie.

La sfânta Constana, tavanurile acestei galerii cercuitoare

sunt regulat boltite în form -de argea sau de gârliciu, i
au, drept compensaiune, o bogat ornamentare de mozaic
foarte fin, foarte graioas, foarte variat. E un cer, tiat

în dungi aurite i semnat cu flori i psrele, cu vase i
cu scene rustice.

La noi, aspectul aripos al acelor curioase tavanuri înlate

în piez, s'a potolit oarecum prin podoabe de un caracter mai

grav i mai puin luxos ; ele s'au decorat cu casete octogo-
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nale i descrescânde, precum este ornat bolta cea vast i
impuntoare din Pantheonul lui Agrippa.

Apoi înc o putem constata c, dei domul sfintei Cons-

tante, mai îngust decât al nostru cu aisprezece metri, nu

este desprit orizontal în dou caturi, ca al Ateneului dela

noi, totui modul de luminare al poriunii de sus este mai

acela într'amândou cldirile ; adic el consist în deschiz-

turi, care acolo sunt ferestre arcuite, iar la noi ochiuri cir-

culare. Ins, la noi ca acolo, ele stau strâns îndesate jur

împrejurul bolii acoperitoare.

Lipsa despririi în dou caturi suprapuse face ca sfintei

Constante s'i mai lipseasc i frumoasele noastre scri în-

colcite care dau vestibulului din Ateneu o înfiare cu atât

mai variat, mai original i mai elegant, cu cât fiecare din

acele patru scri de marmor prezint, la o înlime de trei

metri dela pavimentul inferior, câte un vast balcon ; ele sunt

dispuse în simetrice rspete, la patru unghiuri ale slii. Aa
dar, patru largi semicercuri, aninate în spaiu, ptrund adânc

în galeria împresurtoare a vestibulului nostru i fac din re-

paosele suitorilor i coborîtorilor de pe trepte, nite staiuni

cu deosebire plcute. De acolo, vederea va domina toate

podoabele i toat micarea acelei graioase sli de intrare

i de circulaiune, aa de ingenios combinat, aa de vesel

diversificat. Din acele largi balcoane, privitorul rezimat de

solidul lor plimar rotund, care e lucrat în forma unor cla-

sice claustre de peatrâ, va coprinde de sus cu vederea în-

treaga sal inferioar. Latul ei octogon, foarte variat ca aspect,

dei simetric compus din patru rânduri diferite de por(i, din

patru prei lturai i netezi, i din cei patru enormi pilatri

rotunzi pe care se încolcesc scrile, octogonul, zicem, îmbr-

ieaz cu aisprezece ale lui semicolumne, stucate în marmor
roie i încoronate cu daurite cpiele corintiane, acea elegant

rotond pe care o alctuiesc, la centru, o hor de douspre-

zece mai mici columne dorice, în coloarea petrei roze. Sub

tlpile acestor dou serii concentrice de stâlpi, se va aterne
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un paviment de mozaic, ale crui desemne, pestri erpuite

d'a lungul galeriei înconjurtoare, vor încinge, ca 'ntr'o alea

radioas, roaa dela mijloc. Aci, sub rotonda boltit, mozaica

podiului va contrasta prin florile-i viu colorate, cu florile tava-

nului, rsrite acelea în relievuri cu mult mai uor nuanate.

Când îns spectatorul va ridica ochii mai sus i se va uita

drept dinaintea sa, atunci, în faa-i ca i de ambele laturi,

va zri balcoanele dela celelalte scri, întinse spre dânsul ca

nite frumoase tipsii rotunde pe care i le-ar prezenta, ca pe

vârful labei sale reschirate, un bra de uria. Ptrunzând apoi

mai adânc în scobitura preilor, el va urmri cu vzul linia

graios ovit a treptelor perzându-se din dosul enormilor

pilatri de sprijin. In fine, dac dânsul îi va înla ctarea

ceva mai sus, ea se va isbi îndat de tavanul aplecat al ga-

leriei circulare ; acolo, irele scptânde ale casetelor octo-

gonale o va povârni curând pân la acel lan sltre de

arcuri, înstelate toate cu rozete i înfoiate toate cu stejari i
cu lauri. Prin acel mldios ghiordan de arcuri, se leag una

de alta, gingaele columne roze ale rotocolului central i astfel,

toate împreun, întocmesc, în catul de jos al Ateneului, cea

mai fericit amintire a acelui cap d'oper al artei antice, care

se numesc templul Vestei i care, de sigur, este dispoziiunea

cea mai nimerit, la vz ca i la auz, pentru ceeace se i
ehiama un Vestibul.

Ca s completm descrierea acestei foarte interesante por-

iuni a edificiului nostru, vom repei c, în axa-i principal,

de ambele pri, stau întreite i enorme pori de sticl, cu

cancele sau ornate zebrele de fer; acele pori se deschid, în

larg, pe amândou peristylurile din fa i din dos.

In rscruce cu acestea, sunt alte dou ui secundare: una

se afl chiar aci, ascuns sub covorul ce 'mi serv de pa-

ravan ; cealalt, în partea opus a vestibulului, d într'o sal

ceva mai lung i cu mult mai nalt decât aceasta. Este vii-

toarea Bibliotec a Ateneului; ea are, în juru-i, o galerie

cu balustre de fer, la înlimea catului de sus, i îi primete

toat lumina prin sticlria tavanului. Deocamdat, nicovalele
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fierarilor, tejghelele tâmplarilor i sacii de ipsos ai modela-

torilor încurc acea sal, i totui, înc de acum, nimerita

ei structur o d de gol ; nici un iubitor al linititelor lucrri

intelectuale nu va ptrunde în acea mrea i panic în-

fundtur a palatului nostru, fr ca s se simt îndat în-

cins de dorul i de farmecul studielor sale favorite. Lungii

i nalii ei prei, el i-i închipuete atunci ticsii cu bog-
iile unei frumoase culegeri de cri; parchetul, îl vede ca

prin vis, aternut cu covoare surde; în tot cuprinsul i se pare

c stau aezate mese i jeuri comode; iar de sus se res-

frânge, în ticn i tcere, sau razele temperate ale zilei, sau

tainic-asmuitoarea lumin a lampelor, coperite jur împrejur

cu streaine umbroase.

Nu cutez, doamnelor i domnilor, pe când suntem cu toii

aci, s împlinesc prin închipuire nenumratele goluri ale mo-

destei încperi în care ne aflm. M mrginesc a spune c
aci, pe viitor, va fi instalat Muzeul Ateneului nostru, i c
d'asupra lui, la catul de sus, o alt încpere de aceeai m-
rime, dând deadreptul in sala conferinelor i în dou mici

cabinete unde se vor putea expune medalii i gravuri, este

i ea destinat unui Muzeu industrial ^).

Apoi, spre a ne întoarce înc odat în acel vestibul, aa
mult preuit de noi, — cci, o repeim, el ni se pare a fi cu

') Asupra destinaiunii lor. d. Esarcu ne dâ desluirile urmtoare: «In

concepiunea iui completa, edificiul Ateneului Român va trebui s serve

drept reedina i punt de legtur, principalelor societi de cultur

naional, isvorite din iniiativa privat, precum Societatea pentru în-

vmântul poporului român. Societatea Amicilor de Bele-Arte, Socir-

tateo filarmonic. Societatea politecnic. Societatea tiinelor medical

<

ftc. Toate aceste Societi vor avea câte o mic sal destinat pentru

cancelarie, pentru pstrarea arhivelor, precum i un salon pentru în-

trunirile comitetelor lor. In unele încperi se vor putea chiar institui

clase pentru studii artistice. Partea edificiului ce va conine toate acestr

sâll, nu va întârzia a fi construit, spre a completa întregul monumen
carele este schiat numai in trsurile sale fundamentale, în prezenta

publîcaiune».
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deosebire original i graios — vom mai arta c, între opt

clin cele eaisprezece mari columne corintiane încastrate în

zidurile-i laterale, i anume între cele patru scri i uile rs-

punztoare în Bibliotec i Muzeu, rmân, precum am mai

spus, patru mari prei netezi. Er gând, pe timpul când s'a

început cldirea, a se lsa i acolo ui deschise spre a da

mai mult lumin i mai mult transparen acestei rotonde

ce serv de intrare întregului edificiu. Dar, de când la noi

au czut atâtea ziduri de prin cldiri înc neterminate, con-

structorii Ateneului, cu prisos de îngrijire, i-au luat seama

i i-au zis: «Paza bun întrece primejdia rea. S înfundm
i s muruim acele patru ui lturae, cu atât mai mult c
ele pot fi chiar i bântuitoare Muzeului i Bibliotecei noastre

;

apoi, sau le vom înlocui cu largi cadre de sticl oglinditoare,

sau vorri cere junilor notri sculptori ca s ne dea, acolo,

probe de al lor talent în baso-relievuri alegorice, destinate la

decorarea acelor patru prei întritori». Astfel, prin iluziunile

artei sau sub amgirile oglindirii, se vor ascunde epene i
greoae proptele.

lat-ne pe nesimite, doamnelor i domnilor, iat-ne din

nou deprtai cu totul de Roma, de Pantheonul lui Agrippa

i de biserica sfintei Constante, care dânsele, totui, ne-au

dus, d'adreptul i nu tocmai cu neplcere, în peristylul i în

vestibulul Ateneului nostru din Bucureti.

Fiindc, îns, pe de o parte, a trecut vreme îndelungat,

de când v iu aci ; iar, de alt p^rte, fiindc mai avem înc

de fcut o bucat bun de cale, s ne hotrâm acum .a nu

ne mai abate, de aci nainte, din inuturile româneti, decât

numai spre a arunca o rpede ochire asupra edificiului cir-

cular, pe care vestitul rege i legiuitor al Goilor, Theodoric-

cel-Mare, pe la începutul sutei a asea de ani dupe Christos,

i 1-a înlat în Ravenna, fiind înc în via, ca s-i serve

dupe moartea sa de mauzoleu.

Acesta, dei în proporiuni foarte înguste, adic 15 i 9
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metri în diametru, este i el alctuit de dou turnuri supra-

puse i amândou decagonale pe dinafar. Ambele dau intrare

în cmrue sepulcrale. Este ca i o reducere în miniatur i

simplificat a mormântului lui Hadrian, i-i foarte cu putin
ca mauzoleul lui Theodoric s fi avut odinioar i el stâlpi

i statue împrejmuitoare, cel puin la catul superior, unde se

Nf^rmâiitul lui Theodoric-cel-Mare la Bavenna, In starea sa uctualâ').

afl înc i acum o tera circular. Dar de sigur el n'a avut

') piramid servindu-i drept acoperemânt, cci însi înveli-

I ).!n\'i-i constitue cea mai mare a lui originalitate.

) «Mormântul Iui Theodoric-cel-Mare, regele Goilor, aezat afar din

oiii^ul Ravenna i cunoscut astzi sub denumirea de la «Rotonda», s'a

pslrat foarte bine i este de o mare însemntate pentru desvoltarea ar-

hitectonica din cele vremuri. Este o apânâ cldire de piatr, sâmânând
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Azi, partea inferioar a edificiului se afl ca i cufundat

în trâmul mocirlos al Ravennei. I s'au spat anuri de des-

tupare împrejur i s'au adaos dou scri exterioare, care ajung

da dreptul la catul de sus. Dar, precum am mai spus, ceeace

este mai cu deosebire curios în acest edificiu, aparinând unei

epoce caria i s'ar putea zice barbar, ceeace este curios în

mormântul ravennat al regelui got, este chiar bolta acope-

riului, scobit toat, în form de dom teit, dintr'o unic les-

pede de piatr, ce nu are mai puin de nou metri în dia-

metru.

cu mormintele, în form de turn, ale Romanilor ; e zidit în zece muchi

i are pe dinafar un diametru de 11 m, 33. Un cat inferior conine în

sine un spaiu în form de cruce, iar altul deasupra, ai crui prei sunt

retrai mai înluntru i erau înconjurai cu arcade acum disprute, co-

prinde într'însul o capel rotund, i este acoperit cu o cupol teit,

format toat dintr'o unic i imens piatr, în greutate de vreo 450.000

kilograme. Acela scop l'ar fi atins negreit, în acea epoc, orice altfel de

construciuni, prin mijloace cu neasemuit mai lesnicioase, dei nu în mod
aa durabil ; dar întrebuinarea acelei lespezi uriae pare a fi aci ca i o

caracteristic naional pentru regele erou al vechilor Germani; ea re-

prezint acea nerzbtut grmdire de pietroaie pe care, în antica lor

patrie, Germanii o înlau pe mormântul celui mai mare dintre dânii;

aci, e o preschimbare i o rotunjire dupe regulele mai perfecionate ale

patriei lor celei de curând dobândite Tot de odat, acela sim artistic,

care, prin alegerea stâncei uriae, ne repoart mintea înapoi ctre vechile

datine ale poporului Gci man, ni se învedereaz, în mausoleul lui Theo-

doric, ca pornit înainte spre propire, în tratarea amnuntelor arhitec-

tonice cu cari sunt decorate uile i diversele lui ciubuce. Motivele de

decoraiune ale acestor amnunte sunt cele motenite din timpii cla-

sici i mai cu seam acele pe care ei le primeau sub prefacerile lor

byzantine. Dar, o via nou i original isvorte din acele forme, i le

d o fluiditate, o elasticitate, un impuls de organism viu, pe care lumea

cea veche a cretintii nu le cunoate i care abia cu muli secoli mai

în urm, dup întreaga reformare a lumii occidentale, reaprur spre a

predomni atunci pe deplin în stilul i în formele arhitecturei. Incadra-

mentul, cel uor modelat al uurilor -dela catul de sus i puternica cor-

ni circular, aa de larg dezvoltat în prile ei susintoare sunt mai

cu seam demne de ateniune.

Biserica sfintei Sofie din Constantinopole are i ea la ui, dispoziiuni

care dovedesc o tenden analog spre o ornamentare mai mictoare
;
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A trebuit o fenomenal miestrie ca s se ridice în sus a-

cest enorm monolit sculptat i s se depun pe deasupra zi-

dului circular, ce-i fusese pregtit. Este învederat c nume-

roasele copci sau urechi, rsrite jur împrejur, pe marginile

externe ale petrei, i care apar acolo ca nite mânere de ur-

cioare uriae, au slujit spre a trece printr'însele funiile cu

care s'a ridicat lespedea în sus. Acum ele par a nu mai avea

alt scop decât acela de a înfi o decoraiune original i
foarte bine nimerit. Ele, prin simetrica lor rânduire, rup mo-

notonia liniei ovite a acelei boli cam oable i scunde; ele

învie tot domul, fcându-1 s cam aduc cu un cuib de pui

gigantici, în care câteva zecimi din acei boboci golai i-ar

sumete cu îndrzneal, jur împrejur, crâmpeiele lor de ma-

sive aripioare.

Arhitectul Ateneului nostru a folosit la învelitoarea do-

mului, acest motiv de ornamentare. Mânerele decorative nu

sunt înc prinse pe la locurile lor; dar, în curând, ele vor

complet. în modul cel mai graios, de sigur, marginea in-

ferioar ^cupolei, d'asupra pilatrilor ce despart ochiurile de

lumin ale slei acelei mari. în acele ochiuri sau ferestre ro-

tunde, lirele aurite se vor afund mai adânc decât unica ce

c pus acum provizoriu spre încercare ; astfel ele nu vor fi

mai bttoare la ochi de cum trebuie, ci, arm.onizând cu de-

cora;iunile învelitorii care lipsesc înc. ele, prin speteze dis-

cret aurite vor leg cornia, de coronamentul superior.

Acolo un bogat mnunchiu de foi de acant, din care r-

sare tripodul aurit, va aminti despre graiosul acoperi al a-

acele dispoziiuni pot învedera, mai mult decât oricare alte exemple,

pornirea într'acest sens a artitilor byzantini; totui ele stau lipsite de

viea i meschine, faa cu dispoziiunile aplicate în Rotonda dela Ravonna.

(Compara cu Salzenberg, Altchristiche Baudenkmale von Consianti-

nopel, Taf. XVIII.) Apoi iar, partea decorativa, mai cu seariiâ aceea a

plâcei celei mari a coronamentului, are învederat un caracter nordic; ea

se prezint»^ cu o înfiare de riguroasa asprime i, chiar dac formele

acelei ornamcntaiuni. priimite dela Bizantini, sunt numai dezvoltate dujx'i

gustul germanic, ele totui se regsesc în obiectele de pre i in gluva-

lerele antichitii nordice.» -p Fr. Kugler. Istoria arhitectiirei,V\\, 3, c.



Monuiucutul clioragic al lui Lysistrat, în Athena. Restauraiune.
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celui mic. i unic cap d'oper al arhitecturci circulare la

Greci, adic despre monumentul coragic al lui Lysicrat, r-
mas i azi în fiin la Athena ^).

I

^) «Cu cldirile mree ale Athenei, din al cincilea secol, se leag i
câteva mai mici monumente din veacul al patrulea, monumente cora-

gice, care reprezint arhitectura decorativ subt o înfiare, caracteris-

tic nu numai pentru timpul lor mai târziu, dar i pentru scopul lor

particular. Unul din acestea este monumentul lui Lysicrat, aa numitul

Felinar al lui Demosten. Dup inscripiunea ce st pe dânsul, se vede

c a fost înlat spre a rememora o isbând muzical dobândit, la anul

334 înainte de Christos, de coragul Lysicrat din Cicyna. E o cldire

mic, uie i uoar, o compoziiune foarte semnificafiv, a crui desti-

naiune a fost de a purta tripodul, preul izbândei. Cu totul, ea are o

înlime de 11 m, 33. Pe o baz cubic, aezat pe patru trepte destul

de înguste, i având jos o lrgime total de 3 m, 33 se înal o zidrie,

cilindric cu ease semicolumne. purtând pe ele un grindi potrivit. D'a-

supra, st, ca înveli, o cupol oabl. iar la culmea ei, în mijloc, un

trunchiu grocior ca de 1 m, 33 înalt, pe carele er aezat tripodul. Semi-

columnele poart cpiele corintiane; acesta este unicul exemplu ce ne

mai arat aplicarea acestei forme de cpiele la un monument de arhi-

tectur elenic. Dintr'o uoar cunun compus din foi de stuf, rsare

un fel de potir de acanthe, cu frunzele corect desemnate i lmurit ac-

centuate; iar din acestea se desprind vârtoase lujere, încovoiate în vo-

lute, care susin tblia superioar a capitelului. Bazele columnelor sunt

de styl attîc. Grindiul are ordonan conic cu diniori. Stâlpii au de

zece ori înlimea diametrului lor, iar grindiul nu e mai nalt decât a

patra parte a unei din columne. Membraturele sunt profilate uor, dar

nu înc cu un simimânt rafinat ; membrele d'asupra diniorilor, adic

sub abac, sunt alctuite în mod neorganic din cornie (clcâie) i va-

luri. Friza poart fine sculpturi în relief; coronamentul e împodobit cu

o strainâ rsrit, de crmizi ornamentale. Din dosul acestora, la c-
ptâiul superior al înveliului, — carele este tratat în form de solzi, —
se înal o- a doua cunun. Mâiugul din mijlocul învelitorii e compus

dintr un trunchi de acantâ, din care, de trei laturi, se desprind i
rsar în sus bogate încovoJeturi de volute. Cu acestea corespund,

pe dasupra acoperiului, trei puternice ramuri, asemeni în form de

volute; acestea arat fr îndoial locurile unde stau picioarele tripodu-

lui, a crui cldare se rezim de trunchiul central. Coprinsul interior al

edificiului, care rmânea neîntrebuinat, precum i preii din dos. adic

opui stradei i întori ctre cetate, sunt abia cioplii din gros».— Fr.

Kulger, Istoria Arhitecturei, V, :î. c.
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In raita noastr desperat, iat-ne ajuni i în Athena. Se

vede c aa a fost scris de ctre înelepciunea soartei ca,

dela peristyl, tocmai culmile Ateneului nostru s ne repoarte

iar cu mintea în cetatea zeiei Athena.

Saltul nostru de acolo drept în Bucureti, ar fi cu totul

justificat. Dar trebue s m in de vorb ; de aceea, v i
rog Doamnelor i Domnilor s v mai îndurai a m însoi,

numai pentru câteva minute, în pustiile dobrogene dintre Man-

galia i Raova. Acolo într'un câmp nelocuit, vom da peste

o namil prsit de petre grosolane, care se înal ca i o

movil de vreo doisprezece metri în sus, i se destinde în-

tr'un perghel ca de vreo cincisprezece ^).

1) «S vorbim acum i de aa numitul mausoleu dela Adam-Clisi, si-

tuat cu 2V2 mile la miazzi de Raova. Mai întâi mi-a atras asupra-i

luarea aminte, d-1 Schonhaber; apoi, am aflat descrierea-i foarte bine i
cuviincios fcut în disertaiunea d-Iui von Vinke (Das Karassu-Thal zwi-

schen der Donau unterhalb Rassowa und dem Schwartzen Meere bei

Kiistendje, 1840). Deasemenea d-nul profesor Wutzer a tratat despre

aceast ruin în opera sa de cltorie (Reise in dem Orient Europa's.

Elbcrfeld, 1860). In relaiunea mea de drum am mai artat c, din

însemnatele rmie de zidiri din valea dela Ohlankiv i Ghiulpanar (în

partea sudves-

tic, dar afar din

cartea mea), se

poate deduce c,

pe timpul Roma-

nilor, a trecut pe

acolo una din

sSj.vieo

cele mai princi-

pale.ci de comu-

nicaiune între
Dunre i Pont.

Dar îns, fiindc

din aceleai mo-

tive, adic din bo-

gia de isvoare i de vegetaiune a localitii, colonizarea .modern s'a

dezvoltat foarte mult pe acolo, rmiele antice dispar din zi în zi

de pretutindeni, din cauz c acei locuitori sunt, în mare parte, Turci

cari se îndeletnicesc cu lucrarea pietrei i o întrebuineaz sau la vase de

cas, sau la burlane de ap, sau la îngrdire de fântâni ori cimele

cu pietre mai masive. Pentru asemenea scopuri, petrele antice se ri-

dic dela locurile lor i pe cele mai multe din ele, dalta nimicete in-

scripiunile. Numai cldirile grosolane mai stau ici i colea nevtmate,
precum sunt temeliile de ziduri ale cetii semnalate de von Vinke, sau

bolile unei cetui, situate în strâmtoarea care duce din yalea principal

ctre sud, în spre satul i schituleul dela Adam-Clisi. aezate mai/sus.
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Nimeni dintr'ai notri na putut înc s ptrund în mie-

zul acelei cldiri de pietre, unde totui trebue s se afle vre o

cmru cu destinaie negreit funerarîe. Dar, d-1 Tocilescu

a tot degropat din anurile împrejmuitoare, mari buci de

peatr, sculptate, unele — adic cele de form ca i ptrat,
— cu informe figuri de rzboinici romani i barbari, i de

robii de neamuri strine, altele — mai lungree — cu or-

namente decorative, mult mai fin i mai corect lucrate decât

figurele.

Mauzoleul este poate cea mai enigmatic din ruinele antice de pe

acolo ; el st alturea cu calea ce duce dela Adam-CIisi (ceeace se tra-

duce prin Biserica cu oameni), la satul luspunlar (O sut de fântâni),

cam pe culmea tpeanului, pe care eu îl calculez, pe baza unui punct

trigonometric, a fi la 83,66 stânjeni deasupra mrii; ceeace însemneaz

vreo 40 stânjeni preste talwegul învecinatei vi principale. O rotond,

cldire din gros de piatr, înalt ca de vreo 35 picioare i de {)0 pân
la 60 picioare în diametru, st împresurat de un val de drâmturi i
de tufi indesat, fr a se prezenta nicieri, în laturele ei, vreo intrare.

Aproape de cretetul boltiturei superioare, care este pretutindeni aco-

perit de vegetaiune, se vede totui, spart, o gaur ce n'a rmas ne-

cunoscut d-lui von Vinke, i este destul de larg pentru ca un om s
pâtrunz intr'însa. Pe când m aflam la faa locului, eram aa tare be-

tegit din urmele unei czturi, încât nici nu mam putut încumentâ a

m sui deasupra acelei cldiri. Dar tovarul meu, d-1 Welkum se urc

sus i intr chiar în acea scobitur pe care mi-a descris-o i mi-a re-

prezentat-o în alturata mic schi. El afl neted i înc bine tincuit

partea vertical a acelui urloiu aproape rotund, dar aezat fr îndoial

nu în mijlocul cldirii; dela locul unde urloiu cârmea spre laturea nord-

vesticâ a suprafeei externe, tencuiala era czut, dei cldirea se com-

punea tot de o zidrie foarte eapn de peatr. La fund se afl numai

moloz i mari pietroaie, cari proveniau negreit din vechia îmbrcminte

de pe dinafar Btând cu ciocanul în preii urloiului, nu s'a putut

constat nicieri spaiu gol i d-1 Weikum crede c zidirea este' cu mai

muh de 9 pri din diametrul rotondei, umplut cu piatr i moloz. Cu

atâta pot eu complect spusele predecesorilor mei. Cât despre colosalele

pietre, czute de pe îmbrcmintea exterioar a pâreilor, care pietre

par a fi fost toate de marmore frumoase (?), pot i eu confirm ceeace

s'a zis pân acum despre grosolana executare a sculplurclor de pe ele.

Câteva basoreliefuri vzute de mine, mau încredinat pe deplin despre

aceasta, dei figurile nu sunttocmaiaa tare scâlmb.itt'. iii<i ni totul lipsilt-
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Din puinul ce am vzut eu, aci la Bucureti, în fiin i
în desemnuri, i din câte a mai binevoit s-mi spun d-1

Tocilescu, este de bnuit c monumetul circular dela Adam-
clisi sta aezat pe un postament de câteva trepte care-1 îm-

presoar înc peste tot; apoi poate s fi fost rânduite pe

suprafaa lui circular, dou ^au trei ire de frize diferite,

tot sculptate cu arme, cu foi, cu psrele i cu capete de

zmei sau de lupi coljati, astfel cum sunt trâmbiele dacice

de pe columna lui Traian.

Intre aceste frize, poate s fi fost încastrate subiectele de

rzboiu, aa de urât sculptate pe petroaiele cele în patru

muchii. Acelora eu le-a zice metope, de-oarece, dup apa-

de via. Desemnele în zig-zag ce se vd pe picioarele unui brbat care

ine în mâni un fel de arcan întins d'a curmeziul, ar fi, dup prerea
d-lui E. von Sachen, conservatorul Cabinetului de Antice din Viena

indicii c acela e un barbar dac. Din nenorocire, cealalt figur de pe
aceea peatr, adic prizonierul (?), este foarte stricat. O alt piatr

arat o figur brbteasc, îmbrcat cu o tunic în felul unei cmi
ce-i ajunge pân la genunchi; dar figura este fr cap i într'o postur

cu totul înepenit. Am mai vzut, rsrind din pmânt, i un trunchiu

colosal de om ce pare a edea culcat sau a pândi ; dar n'am putut s
dovedesc dac este un relief foarte proeminent sau o statu. Oricât de

neînsemnate ar fi aceste rmie, nu încape îndoial c, cu ceva mij-

loace, s'ar putea obine rezultate mult mai doveditoare ; cci cat s fie

multe pietre de acestea pe sub pmânt. Dar, pentru asemenea întreprin-

deri trebue permisiunea autoritii, Poporimea cretin de acolo n'are

nici o noiune despre munca pltit, pe cât este azistat de un mudir

sau de un cavaz ; din contr, la asemenea ocaziuni, ea se teme c va

fi supus la munc silnic. Deci, greutile scruttorului de antichiti

sunt foarte mari în aceste ri. în tot cazul, cltorul trebue s se pun,
prin un tlmaciu, îri înelegere cu locuitorii români sau bulgari, pltin-

du-le generos, i fcând un uz de buiurdul pai, numai atunci când va

fi aproape de a începe lucrarea. Pregtirile vor cere, în orice caz, vreo

câteva zile, la orice punt. Se pare c d-nii Boissiere i Baudry au fcut

în felul acesta exploraiunele lor i nu m îndoiesc c au obinut un bun

rezultat. Eu însumi n'am fost în poziiune d'a m ocupa cu cercetri

anticuarie; totui, n'am voit s lipsesc de a împrti aceste puine ob-

servaiuni ale mele, pentru ca s contribuesc mcar la fixarea topogra-

fic a acestor poziiuni». — K. F. Peters, Grundlinien zur Geographie

und Geologie der Dobrudscha. I. Geograph. Theil. Wien, 1867, p. 63—64.
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rente, ele trebue s fi fost înfipte d'a rândul. în prete, i
desprite numai unele de altele prin pilatri ornai cu dife-

rite desemnuri, destul de simple i de stângace.

Dar, domul acestei cldiri, care azi înc formeaz ca o

mo\ il burduit, cum a fost el oare acoperit ? Ce a purtat

pe muchia sa? Nu cumva avut-a el, pe al su cretet, ceva

mai mult decât enorma sfer de piatr ce se vede cufundat

în pmântul din preajma ruinei ? N'a fost oare, în locul ei,

sau chiar d'asupr-i, o întreag statu, de împrat, al crui

trunchiu colosal au început, acum de curând, sptorii locului

s o desgroape din rân ?

Dar. existat-a sau nu, într'o parte oarecare, un fel de pe-

ristyl cu columne i cu fronton, ba poate chiar i cu statue

culcate, cum a fost i este la Pantheonul lui Agrippa i cum
este i va fi la Ateneul nostru? Poate c e chiar una din

acele figure înclinate, aceea pe care au zrit-o mai toi cl-
torii ce s'au oprit un moment la Adam-Clisi? i-apoi, crei

pri a edificiului aparinut-a capul de Medus, lucrat astfel

încât nu poate s fi fost aezat alt undeva decât la un unghiu

de prete ?

Dac aceast curioas cldire a avut vre undeva, o faad
mai rsrit, mai bogat decorat, oare nu va fi fost situat

aceea, în laturea de miazzi, îndreptat în spre ruinele, înc

existente, ale unor castre stative, adic a unei tabere sta-

tornice a legiunilor romane? Asemenea ruine se i afl puin

deprtate, la sud de informa movil de pietroaie.

Dar, în sfârit, aflatu-s'a vre-un indiciu scriptural sau epi-

grafic bine desluit, pe lâng acel monument aa tare dr-
pnat de cutremure,, de viscole i poate chiar de oameni, cei

mai primejdioi destructori ai firei ?

La cele mai multe din aceste cestiuni, nu tie pân acum

nici d. Tocilescu, cel din urm i cel mai persistent explorator

al locului, s dea rspunsuri cu totul precise. Ins, d-Iui a

fcut, tot acolo, o descoperire preioas, pe care folosind-o

cu o mcritoas sagacitate de epigrafist, a conchis din câteva

însemnri de natur cu totul special, c monumentul de Ia
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Adam-Clisi a purtat în sine, pe un tabulament aezat de

sigur în regiunea corniciei, indicaiunea unei date istorice.

Aceea ar fi, dup d-1 Tocilescu, anul 367 dup Christos,

i, într'adevr, se constat din istorie c pe la acel an, îm-

pratul Valens a stat, cu mult otire, pe malul drept al Du-

nrii, ca s poarte rzboiu în Dacia, unde stpânia pe atunci

Athanaric, vestitul rege pgân al Goilor Thervingi, acela

cruia i s'a atribuit i tesaurul de aurrie de la Petroasa.

M grbesc a notifica aceast împrejurare pentru ca i dânsa

s-mi fie, mie, o scuz cu deosebit temeiu, dac, în dou
rânduri, chiar ast sear, m'am oprit aa cu tot dinadinsul

asupra descoperirii de la Adam-Clisi.

Analistul roman Ammian Marcellin, într'a XXVlI-a carte a

sa (§ 5), ne spune cum, în luntri, la mijlocul Dunrii, s"au

întâlnit ambii stpânitori, cari, nici unul nici altul, nu voiau

s se înjoseasc dinaintea rivalului su, i cum, dup o con-

ferin de o zi întreag, — mai lung chiar decât a mea de

ast sear, — ei au încheat pace. Nimeni îns, nici un istoric,

nici un document, nu face pomenire c împratul Valens ar

fi pus pe atunci s se cldeasc un monument comemorativ,

în provincia Scythiei mici, adic în Dobrogea noastr de

astzi, unde i-ar fi statornicit el tabra.

In lipsa dovezilor scrise ale istoriei, stylul cu totul scptat
al sculpturelor de la Adam-Clisi, — styl pe care 11 regsim

în vestite medalioane de aur, descoperite acum un secol, la

imleul din Ardeal, precum i în unele diptyce consulare

spate pe filde, tot cam pe acel timp, — vine s sprijineasc

foarte tare ingenioasa ipotez a d-lui Tocilescu.

Sperm acum c d-lui nu se va obstina a rmâne i mai

mut chiar, decât însei petrele descoperite de d-sa la Adam-
Clisi. i într'adevr acele petre sunt tare limbute, de oarece

ele, chiar i mie, — cel mult mai puin tiutor despre dân-

sele, — mi-au dat ast sear, aci dinaintea d-voastr, aa
mult smân de vorb, i m'au fcut s rostesc fr sfial,

preri ce poate c nu sunt tocmai îndestul de bine întemeiate.

In ori ce caz, eu d'oar' m'am încercat numai s deschiz pârtie,
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i, CU aceiai ocaziune, am avut mulumirea s constat c
a\'cm acum i noi, pe trâm românesc, un monument circular

antic, i cu atât mai curios cu cât el este, înc pân în mo-

mentul de fa i din adevratul punt de vedere al tiinei,

ca i inedit. Nici cele ce am spus eu aici în treact, despre

dânsul, nici închipuirile ce, în minele mele, mi le-am plsmuit

despre starea lui de odinioar, nu sunt pentru dânsul, — m
grbesc a o declara — titluri i ranguri cu drept câtigate în

Ftuiin.'le monumentului di'lîi Adiun-Clisi în T)(>l)r()<'ou ')

arhontologia, nobilei tiine arheologice. Abia de ar fi ele.

') Mulumit concursului amabil i diligent ce mi-a daf. penelul ju-

nelui arhitect d-nul Bâicoianu, carele a îngrijit i de zidirea palatului

Ateneului nostru, am prezentat aci in cele dou figuri din aceste doua

pagine, mai întâi starea în care se afla azi ruina de la Adam-Clisi, astfol

cum ne este dat în desemnul tiprit de d. Peters i în fotografi mai

recente, lucrate pentru d. Tocilescu; apoi inc. am i încercat o resti-

iwire, cu totul încliipuitâ. a monumeiituiui antic, întrebuinând nunuii

acele elemente care ne au stat la îndemâna, i adicâ desemniiri ce sau

fcut ia faa locului sau in Bucureti, -- unele sub direciunea d-lui To-

cilescu altele subt a mea,— dup petrele sculptate aduse in Bucureti

au râmase in Dobrogea i care sunt sau metope, sau frize, sun pilatri

sau chiar i alte fragmente. Ni se promite c, in cursul verei 18S8. s.

va complect coleciunea Muzeului nostru de antichiti, cu ce sculpturi
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plecate i smerite jlbi pentru a propune candidatura ruinei

noastre dobrogene în protipendada monumentelor antice.

Adam-Clisi este totui pentru noi, un fel de strmo sc-

ptat .i uitat de lume, al Ateneului nostru.

Restaurare închipuit a monumentului dala Adani-Clisi.

S'a propus ca s se aduc în Bucureti, nu numai sculptu-

au mai rmas în preajma ruinei de la Adam-Clisi. Insistm a declara

înc odat, c dup toate probabilitile, studiul local i mai amnunit
al rmielor de acolo, va impune proiectul nostru de restituire, schia,

aci foarte sumar, numeroase i poate chiar radicale preschimbri. Deci

rugm pe cititor a privi desemnul acesta mai mult ca o înbiere, ca un

îndemn de a se face ceva cu mult mai complet de cum mi am putut

eu închipui c a fost cldirea i ornamentarea acelei rotonde funerarii

sau comemorative din câmpiile Dobrogei. De aceea chiar declar c nici

o rspundere nu trebuie s cad asupra d-lui arhitect carele, în schiarea

acestui proiect de restaurare, nu a fcut decât s pun, cu mult bun-
voin, la dispoziiunea fantasmagoriei mele anticarie, îndemânarea sa

artistic. Dac recompunerea ideal a monumentului nu va fi nimerir

vina nu este a d-sale ; iar eu voiu fi încântat cnd voi vedea aprut la

noi, o lucrare adevrat tiinific asupra anticului edificiu circular dela

Adam-Clisi; tot atât de mulumit voi fi i atunci când voi vedea terminat

^i decorat, dup cum i se cade, modernul nostru edificiu circular din

Bucureti, Ateneul Român.
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rele dela acel monument, — ceea ce este de un netgduit

folos anticariu, — dar înc i toate frâmturile lui cele mai

schiloade i chiar toate petrele, care alctuesc acest probabil

mausoleu al otenilor lui Valens. S'a cerut ca el s se re-

constituiasc, cu titlu usurpat de podoab, pe o pia a ca-

pitalei noastre.

Dreptul lui Dumnezeu, aceasta ar fi o cheltuial din cele

mai zadarnice, ca s nu zicem o curat rsip de bani. Oraul

n'ar câtig nimic; ba chiar s'ar barbarizâ i mai tare din

puntul de vedere artistic, dac într'însul s'ar expune vederii

tuturor o oper care, cu tot interesul su arheologic, nu

reprezint, — vorba curat !
— decât cel din urm grad de

scâptciune al artelor antice.

Mult mai nimerit ar fi ideia de a încuraja, de a desvoltâ,

de a grbi renaterea i împrosptarea lor, în generaiunea

de azi. i cum s'ar face oare aceasta mai bine, decât înles-

nind de o cam dat Ateneului, mijloacele pentru a'i com-

plecta i a'i perfeciona ornamentarea exterioar i intern,

atât prin opere de pictur i mosaic, cât i prin sculpture

de baso-reliefuri i de statui?

Cel puin într'astfel nu s'ar vdi la noi nici rsip, nici

îndrtnicie. Pe ce brum de bani ar scoate ara din pung,

ca s asigure palatului nostru perfeciuni mai multe, ea i-ar

agonisi o bur rcoritoare de mulumiri sufleteti, o ploae

mânoass de mândre cunotine, un prielnic potop de mriri

naionale !

Ca s dm numai câteva exemple de ceeace s'ar mai pulcâ

face la Ateneul nostru, — dei cred c, mai curând sau mai

târziu, câte le voiu spune acu, ba i altele, tot au s se fac,

n'ar fi oare frumos i bine ca, pe frontonul dela piristyl,

s se pun baso-reliefuri reprezentând sau scene, figure i
atribute alegorice, sau înc i mai bine, vre-un episod istoric?

In geniala sa închipuire, regala noastr poetes, Carmen-

Silva, a zis într'o zi, c'ar dori s vaz pe fruntea acestui

templu al culturii, o simbolizare vie a propirci noastre na-
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ionale ; aceea ar fi, bunoar, minunata Schimbare-la-fa ce

se fcu aci în România atunci când, de sub aspra i întune-

cata asuprire a dacicului Decebal, ara noastr, prin fericita-i

cucerire de ctre Traian, începu rpede i lesne în luminoasa

i binecuvântata împrie a neamului latin. .

Preurmând aceeai ingenioas pornire de idei, nu s'ar cu-

veni oare ca cele cinci mari medalioane de sub porticul an-

terior s ne arate în mozaic, chipurile impuntoare ale patru

din cei mai mari i din cei mai culi domnitori ai ambelor vechi

principate Moldova i ara Româneasc ? Acetia ar trebui,

credem, s fie Alexandru cel Bun i Neagoe Vodâ, Vasile

Lupu i Matei Basarab. Câte-i patru ar sta în laturile primului

Rege al României Unite, ale Augustului nostru Suveran.

In fine, ca s nu lungim peste orice msuri, n'ar fi o ade-

vrat minune a artei picturale, seria de scene din istoria na-

ional cu care dorim a vedea acoperit friza ce înconjoar,

mai întreaga sal circular a viitoarele noastre întruniri dela

Ateneu?

In fundul acelei sli, o larg poart arcuit, de peste zece

metri, las vederile s ptrunz într"un compartiment semi-

sferic, într'o vast firid bogat ornamentat, unde va sta ae-

zat, pentru adunrile ordinarii, tribuna confereniarilor. La

trebuin, îns, acel compartiment mobil se va putea îndat

transforma într'o i mai vast scen pentru concerte i pentru

reprezentaiuni dramatice.

In faa acelei scene, dar cu prOporiuni mai reduse, dei

cu decoraiuni mai somptuoase, se va înla loja familiei regale.

între aceste dou seciuni de cpetenie, la o înlime tocmai

bine potrivit pentru vedere, se destinde câte o fâie neted

de prete semicircular, având trei, metri i jumtate ca l-

ime i aproape treizeci i cinci metri în lungul fiecrii pri.

Ambele fâii sunt de-opotriv luminate, ziua, de cele dou-
zeci de ochiuri, care strpung jur împrejur cupola la baza

ei^; iar noaptea, ele vor primi i mai mult strlucire dela

lumina artificial, ale crei nenumrate globuri i pere de

foc vor fi rspândite cu profuziune peste tot palatul Ateneului
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pân chiar i de-asupra cldrii tripodului dcla culme, unde

va arde un soare electric zrit din întregul ora.

V^edei, doamnelor i domnilor, c în dorinele noastre,

Ateneul român este, din toate privirile, un mare, un imens

focar de lumini!

S reintrm îns, cel puin cu gândul, în sala cea mare,

creia pretindem a-i dâ o strlucire cu totul covâritoare, mai

ales prin subiectele reprezentate pe friza ei.

i care ar putea fi acele subiecte ?

Cât despre mine, îmi închipuiesc, ca într'un vis, c vom
\edeâ într'însele desvoltându-se, în ir neîntrerupt, toat is-

toria patriei noastre, tratat în scene pitoreti, în vii i atr-

gtoare tabele, care se vor lega unele de altele, purtând îns
fiecare coloarea special a timpului su.

Colo, la dreapta, plecând dela picioarele uneia din ambele

nimfe care, alturi cu o lir, ed graios rezimate pe bolta

pro-sceniului, colo pare c i vd ivindu-se mai întiu, în pe-

numbra posomorât a strvechilor codri din lunca dunrean
i sub aprigele piscuri ale Carpailor, nite slbateci vieui-

tori ai timpilor preistorici, armai cu bolovani de stânc i cu

trunchiuri de copaci, proi, zbârlii, vânjoi, dezvnui, sau

abia acoperii cu piei de feare pduree. Ei vâneaz urii din

peteri, cerbii cu late ramuri, zimbrii sau bourii cornui, i din-

:: inii ei îi dumic între flci, sângeroasa lor hran. Dar prin-

tr'un contrast de trufa slbticie, curând apar, tot prin

sclipelile fabulei, desfrânaii i famenii Agarthyri, despre care

Erodot ne spune c erau muiai numai în aur i c triau

viaa de muieri.

De aci nainte vom intra in realitile trecutului nostru, mai

bine cunoscut. Vom recunoate, minunat însufleite de lu-

minile coloritului, cele mai vii i mai impuntoare scene din

epica spiral a sculpturelor de pe columna lui Traian. Vom
vedea cum, în lupte crâncene, Dacii cu albe straie i cu turc

niioas, îi apr cu mândr desperare, în contra acvilelor

daurite ale Romanilor, hidoii lor balauri roii ce fâlfâie ca

prc'jpuri d'asupra capetelor lor. Vom urmri apoi cu ochii
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mersul triumfai al legiunilor latine i vom vedea cetele lor

clri i pedestre, trecând fr stavil i fr sfial podul

aternut de miestreul Apolodor preste luciul i preste adân-

cturile volburoase ale Istrului.

In capul lor, m-
reaa i blânda figur

a împratului Traian,

vapredomni cucre-

tetu-i crunt i cu

gestu-i profetic, în-

treajga sa otire. El

va atrage la sine
toate privirile. Urept

la mijlocul acestui

semicerc, consacrat

anticelor noastre a-

nale, Traian, va r-

sri, la un punct

culminant. El, ca-

rele ne-a dat nou,

aci, i natere i
nume, i viea i
credin, El va str-

luci la acel loc, ca

i soarele ajuns la

amiazi.

Sosirea, aezarea

i traiul panic al

colonilor romani în

nonele lor slae din

provincia cucerit,
Statu antic de marmur a lui Traian, din niuseul vor da materie la

Regal dela Neapoli.

scene mângâioase
,

vor detepta vechi amintiri ce înc din poporul nostru, cu

totul nu s'au ters

!

Dar curând, cerul se va înnora din nou. Vor începe s
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npdeasc hordele despre rsrit i despre miaz-noapte :

mai intâi, Goii cei nali, trupei i sptoi, cu chica i cu

barba rocate; apoi Hunii cei mruni i costelivi, cu faa

teit i spân, cu ochii rslei;... i apoi alii... i alii... i
alii... tot Barbari peste Barbari, dând nval unii d'asupra

altora, îmbrâncindu-se i încierându-se unii într'alii, în n-
prasnice i ucigae lupte.

\'a trebui un penel apocalyptic aceluia ce va aduna i va

risipi acele haite, care de care mai slbatice, mai lacome,

mai fieroase
;

pocite la chip, pestrie în veminte i în ar-

mature, cumplite i fioroase în faptele lor.

in acea babilonic învlmal nu se va uita îns nebiruita

statornicie a Românilor. Sub viforul ce trece preste capetele

lor. ei nu'i prsesc noua lor patrie. Nimic nu-i sperie. Nimic

nu-i poate deslipi, nici gonî, nici stârpi din înfundturile mun-
teneti, unde ei s'au tupilat, ca într'un adpost vremelnic.

Ei simt c al lor e pmântul ce li s'a druit de Traian i
c al lor el va rmânea de veci. Cu româneasc credin în

pronia cerului i în virtutea sângelui lor latin, ei îi zic pe

toat zioa : «Apa curge, petrele rmân !... S-i lsm s se

strecoare. Ei, din loc pe noi nu ne vor clinti!» In toiul fur-

tunelor, dânii, Românii, îi pstreaz i chipul originar al

seminiei lor, i traiul, i portul, i credinele strbune.

i bine fac ! cci, din ce în ce milosul cer al patriei începe

a se însenina. Pmântenii prind la via. Ei nu se mai ascund.

Es la lumin. Se însoesc cu vecini mai omenoi de decindea

i, împreun, puterea mereu, mereu le crete.

Atunci, — ca s închiem cu fal acest ir de scene an-

tice, — tocmai în laturea stâng a lojei regale — vom zri

pe vitejii aceia cari, vlstrind din neamul românesc rsfirat

pe amândou malurile Dunri, i-au întins puterea preste

mai toat ara dintre Carpai i Balcani, au purtat-o chiar

pân pe clasicele piscuri ale Pindului i, la al lor nume, au

fcut s* tremure, în Byzan, i pe împraii Greci ai nouei

fale Rome i pe cavalerii Cruciai ai apusului frncesc.

Aci, ca un mre simbol al adevratului Românism \\\
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Orient, ni se va înfi, cu regeasca coroan pe cap, românul

fecior al Asanilor, Craiul loni, ce 'i inu domnia i dincolo

i dincoace de Istru

!

Grbim, doamnelor i domnilor, grbim i, în marea noastr

grab, ne întoarcem de îndat privirile ctre fâia din partea

opus. Acolo, începând tot din laturea prosceniului, vom vedea

desfurându-se a doua parte a istoriei Românilor, aceea a

Voevodatelor noastre izolate, pân la a lor contopire într'un

nou Regat românesc.

Mai întâi, tot prin ceile muntoase, ni se va nluci Negru

Vod coborând cu ceata sa, din plaiurile Fgraului la vale,

înspre pustiele esuri vltene ; iar Drgo mâindu-i tocmai

din Maramure, legendara sa vântoare pân dincoace de

apele Moldovei. Sunt acelea, vremurile desclictoarii, când Ro-

mânii, stui de umilita ba chiar i de viteaza pribegie, ctar din

nou s'i întemeieze ceti mai întrite i siliti mai statornice.

De aci înainte, ca într'un vârtej de mree i eroice fapte,

vom zri, printre voevozii notri de odinioar, vestii unii în

rzboaie i alii în pace, vom zri colea, pe Alexandru cel

Bun, pe Vladislav ori, pe Radu cel Mare deschizând, în ale

lor ri, ci de propire, prin drepte legiuiri i înelepte toc-

meli ; ici, pe Basarab Voevod nimicind, la strâmtorile Jiului,

pe Unguri, cu acea furie cneasc a Românilor' — faria ca-

nina Valachorum, — despre care vorbesc cu groaz croni-

carii maghiari. Vom vedea pe Mircea-cel-Btrân aprându'i

patria de Turci cu prudent voinicie ; apoi i pe tefan-cel-

Mare rsipind pe Lei la Dumbrava roie, pe Turci, pe T-
tari, pe Unguri, în nenumrate locuri. tefan carele, i el,

îi sfâri lunga, laborioasa i vrednica sa carier, regulând

înelepete a sa motenire, dupe putinele urmailor si,

tefan carele, în cucernica-i grij de ar, îi împodobi p-
mântul cu bogate i mândre biserici, întrecute îns toate de

acea minune a miestriei artistice, cu care blândul Neagoe

Voevod Basarab a druit, în Arge, întreaga Românie.

Câte alte scene pline de însufleitoare i patriotice avânturi
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ne-ar mai prezenta i urmarea mai apropiat de noi a ana-

lelor române !

i'ntr'adevr, iat c am i sosit la un moment capital, la

punctul culminant din mijlocul acestei serii, la acela carele,

Stataia Ini Mlhalu-VItfoznl, din faa Palatului UniverHitii din Hiioiir<'Hti

turnata In bronz do Ourricr-BcUouHC.

în ast parte, corespunde tocmai cu apariiunea strlucit a

lui Traian, pe friza opus.

Aci vedem acum pe eroul nostru dela Clugreni i dela

Mirislâu, ajuns, prin nepomenita sa îndrzneal, s atrag i

s coprind în vitcaza-i stângcie, tot ce e neam de Rom.ni
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dincoace i dincolo de Carpaji. Iat-1 iat pe Mihaiu al nostru

Viteazul c abia apuc cu viea ajunul acelei zile mree, în

care el s'ar fi învederat lumii, ca Rege al întregei Dacii-ro-

mâne ! Deci, într'acel moment istoric, — ca fulgerul de iute,—
ochiul lui va ctâ Jint la gloriosul strbun, la înfiintorul

acelei patrie române pe care dânsul, marele Mihaiu, — pentru

o clip cel puin, — a adunat-o la o lalt din slbnogita ei

rsipire, a strâns'o 'n snop cu apriga-i secure, a apucat-o

vârtos în brae, i a ridicat-o drept în picioare !

Cu mieleasca lui jertfire de ctre vecinicii dumani ai Ro-

mâniei, nu dispar îns cu totul figurile impuntoare din

istoria rii. Pe cumpnitul i vrednicul unchia Matei Ba-

sarab îl vedem luptându-se, cu deopotriv isprav, în sferele

culturei naionale ca i pe câmpurile de rzboiu ; iar, întru

toate, mai prejos nu voea s se lase nici rivalul su din Mol-

dova, cuteztorul i flosul Vasile Lupu.

Apoi mai vin i alte chipuri strlucite, ca al unui erban
Cantacuzino i al unui Dimitrie Cantemir. Acetia se cearc^

i unul i altul, dup puterile lor, s deslipeasc rile ro-

mâne de tâmpit barbarie a Otomanilor i s le îndrepteze

mai în grab spre civilizaiunea apusului.

Figura mai discolor i mai ovind a martyrului Con-

stantin Brâncoveanu prevestete, în mod tragic, umilirea ce,

pe timp de un secol, are s sugrume de aci înainte pe bietul

neam românesc.

Dar, pân a nu ne cufunda în aceste triste întunecimi, s
nu uitm a zice c, prin toate acele tabele ale trecutului au

s se prefire cu onoare, i fizionomiile caracteristice ale unor

scriitori de frunte, ca Urechii i Costinii, ca Nstureii i Gre-

cenii, ale unor capi ludai ai bisericei, ca Dosofteii i An-

timii, ale unor femei chiar, exemple de trie sau de blândee,

dulci sau aspre figure care vor învia i ele, cu farmecul fe-

meiesc, imaginile traiului naional din trecutul Românilor.

Ajungem îns, — ori i cât am voi s-1 ocolim, — ajungem

la locul unde tabelul cat s se întunece. Atunci, a sosit

periodul de jale, când rile noastre au czut, slbite, prada
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agenilor fanarioi ai Turciei M întreb cu ce colori

splcite i serbede va putea artistul s stigmatizeze acele

timpuri fatale ?

Cât despre mine, n'a ti cum s-1 povuiesc mai bine

decât îndemnându-1 s se inspire, atât spre a înjosi pe îm-

piltori, cât i spre a deschide o zare mai luminoas pentru

cei împilai, s se inspire, zic, din câteva versuri scrise, toc-

mai în anul 1821, la momentul când rsrea din poporul

oltenesc eroul liberator Tudor Vladimirescu. Acele versuri

sunt ale Vcrescului, poetul liric, dar une ori i filosof i
prooroc. Vcrescu cel cu Primvara amorului i cu Cea-

sornicul îndreptai. Ele zic, într'o izbucnire de dreapt scârb

i mânie, care nici azi nu i-a perdut tria :

Aidi, Române! cci e vreme C tot eti ce-ai fost odat,

Decnd (ara ta tot geme, Cu unire i cu minte,

Suferind ruini i groaze Cu de arme drepturi sfinte.

Sub cumplirea multor loaze. Cerul slava ta voiete!

Aidi, voinice! te arat Aidi, voinice! biruiete!

i într'adevr Românul a biruit ! Din ce în ce vedem ori-

zontul naional înseninându-se, limpezindu-se. Cam greu o

duc câtva timp domnii pmânteni, înc sfioi, înc umilii.

Dar Românii au prins la inim. Ei pesc încetinel i cam

pe dibuite, sub palida lucoare a primelor zori, ce vestesc o

nou zi de via naional.

Ins iat, luceafrul dimineii începe a se ivi. Intr'ale lui

mijiri, distingem un chip neao-românesc carele adun în

mâna sa îndrznea dou crâmpeie de sceptru i plmdete
cu ele tulpina unui regat. Tot el ca prin farmec, face într'o

zi, din patru milioane de proletari clcai, o ar întreag

de moneni, o ar în care toat suflarea de om îi are

partea sa din pmântul patriei.

De aci înainte soarele României poate s rsar! Noul

Ales al rii, odrasl de o mie de ani regal, va afla brae

de steni români L^ita s-l secundeze pe câmpurile de vitejie

Al. 1. UdoOeitcu Voi. III. 22
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i s-i câtige, cu a lor voinicie, oelul din care El îi va croi

coroan de Rege românesc.

Chipul mândru al Alesului nostru, al învingtorului dela

Plevna, îl vom vedea atunci profilându-se, cu dreapt se-

meie, pe radiosul cerc al soarelui rsrind la orizont !... i
astfel, chiar d'asupra locului unde El va veni s ieâ parte

la srbtorile lumintoare ale Ateneului, se va încheia i a

doua serie de scene prin care penelul va trda viitorimii, în

urma tutulor mririlor i nevoilor României, ludatele i glo-

rioasele Lui fapte !

Iat ! acesta e visul meu.

Dar mie îmi lipsete, doamnele i domnii mei, darul de

a-1 zugrvi în colori, mai mult chiar decât acela de a vi-1

descrie prin grai. Vi l-am spus îns, cum am putut, numai

i numai pentru ca i d-voastre s-1 visai, i. . . . din rs-

puteri s lucrm cu toii la a lui realizare!

Vine-ne, pentru aceasta, întru ajutor, cele dou mari pa-

troane ale Ateneului Român

:

Zeia înelepciunii, antica

PALLAS-ATHENA,

i mult încercata, dar i mult iubita noastr patrie,

ROMÂNIA!
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PATRUPEDELE ANDROCEFALE FIGURATE "ÎN MONUMENTE I ORIGINEA LOR

I.

Arare ori ni se întâmpl nou, Românilor, s avem a trata

cestiuni de heraldic naional.

Nu cumva provine aceasta din faptul c noi suntem un

biet popor de plu.^ari, al crui unic titlu de noble este nu-

mele pe care l-am motenit dela strbflni, pe care l-am ps-

trat cu sfinenie, însuindu-1 timp îndelung calitii noastre

de plugari, numele nostru etnic de Români, fala i mândria

noastr?

i într'adevr, de câte ori în monumentele vechi ale rii,

ni se întâmpl s dm peste vre-o efigie heraldic, o stema

nobilar, un hierb, cum ziceau cronicarii notri, se nate de

îndat întrebarea : de unde oare provine acel semn distinctiv

al unei provincii, al unui neam sau al unei personaliti?

in de obte, cercetrile ce facem pentru asemenea dove-

diri, ne duc,— a putea chiar zice, ne rtcesc— afar din

cercul noiunilor curat naionale.

în deert s'au cercat unii, cu zadarnice iluziuni de arheo-

logie', s întemeieze capul de bou al stemei moldoveneti, pe

vre-un bucraniu, sau vre-o hârc de vit cornut ce va fi

ornat un altar roman, aflat pe malurile iretului. Nu c nici

o dovad ca zimbrul vechiului principat de peste Milcov, ca

fiara buiac, a lui Drago i a Mitropolitului Dosofteiu, s
fi tfit din dreapta prsil a juncanilor gonitori cari an tras

1) Vezi Convorbiri Literare. 1008 p. 498 sg.
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brazda Romei quadrate, pe muntele Palatin. i cu toate acestea^

nu e mai puin învederat, c imaginea emblematic a ca-

pului de bou pare a avea, în prile noastre, ca i aiurea,

o existen de zecimi de ori secular.

Apoi oare avem noi, cetia de dincoace de Milcov, mai

mult drept de a pretinde c al nostru biet corb român, cum
zicea acum vre-o 51 de ani Vcrescu, a fost odinioar chiar

aquila roman, i c dânsa, la noi, a scptat, de odat cu

mrirea naiunii?C aquila, corbul are a se face «când orice

Român va fi Roman, mare în rzboiu i în pace», aceasta a fost

negreit, o fericit prevedere a poetului. Un asemenea feno-

men de transforrnism în însemnele rii, l-am vzut toi, cu

bucurie efectuându-se, în zilele noastre, ca un simbol al re-

naterei virtuilor strbune. Simimântul patriotic îi aprob
pe deplin; dar dac ne vom coborî cu spiritul rece pân la

minuioase investigaiuni de pur heraldic, tare îmi e team
c cuibul nostru muntenesc nu-l vom dibui tocmai în tufiul

smochinului Ruminal, nici între crcile stejarilor din Exquilin.

Dac nu's romane nici vechile steme ale rilor romane

cum oare am crede c au s fie de origin curat româ-

neasc alte figuri curioase, ce de altmintrelea nu prea des

zrim pe unele monumente antice din patria noastr ? Când

pe vechi pecei ale orae?or ori ale particularilor distingem,

sau o efigie de sfânt cretinesc; sau o emblem cu totul to-

pic, adic sau un product local, sau vre-o însuire perso-

nal, curiozitatea noastr este, mai adesea, destul de lesne

satisfcut. Dar nu totdeauna avem a face cu vre-un snop

de grâu, cu vre-un butuc de vi, cu vre-un stup de albine,

vre-o capr pe stânci, vre-un hram bisericesc sau vre-un

toiag de dregtorie, care s simbolizeze, în mod naiv, pro-

duciunile naturale ale unor inuturi, patronagiele consfinite

ale unor târguri, sau poziiunea social a unor individua-

liti.

Uneori se întâmpl, chiar i Ia noi, de ne minuneaz nite

figuri ciudate, neobinuite, monstruoase, care, învederat, nu
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pot avea alt îneles decât acela al unor steme heraldice. Unul

din cazurile cele mai interesante ce mi s'au ivit pân acum
este, fr îndoial, figura unui patruped aripat i cu chip de

om, purtând pe cap cunun. Noi îl tim c se afl în zidul

exterior al bisericii sfântul Nicolae din târgul Dorohoiu.

Am semnalat aceast figur mai în anii trecui, vorbind

de acea biseric a sfântului Nicolae, cldit de tefan cel

Mare, drept aducere aminte, zice-se, de btlia ce el câti-

gase asupra Polonilor, pe esul dela loneni i dela Vârful-

Câmpului, d'a lungul iretului. In acea biseric se i vd
zugrvii pe perei, ca ctitori ai ei, marele Voevod — ase-

meni cu portretul lui din biserica sfântul Nicolae din Iai,

—

saia sa. Doamna Mria i fiii lui, Bogdan, tefan i Petru,

Voevozi.

Exteriorul edificiului, în cea mai mare parte, prezint acum

pereii netencuii i lucrai din piatr cioplit i din crmizi
mari ; unele crmizi sunt chiar smluite. In zid se vd dou
rânduri superpuse de scobituri sau firide boltite, în care se

zice c au fost zugrvite chipuri de sfini, dar astzi, toat

acea decoraiune extern este foarte degradat. Ceea ce a rmas
dintr'însa mai aparent consist într'un oarecare numr de me-

dalioane sau rotocoale de terra-cotta, smluit în diferite

nuane, trecând dela galbenul cel mai palid limoniu, prin gal-

benul închis, pan la cafeniul întunecat i pân la tonurile

cele mai variate ale verdelui-przuliu, smarand, i chiar verde

marin, btând în albastru. Fiecare din acele bliduri rotunde,

cu diametrul ca de IG centimetre, poart pe dânsul în relief,

câte o podoab sau o emblem oarecare.

Este de observat, de altmintrelea, c ornamentarea cu c-
râmide i olane, smluite în diferite culori, se obinuia foarte

mult in cldirile rilor noastre de cu dou i trei sute de ani

mai înainte. Mai multe biserici, turnuri i chiar casc vechi

i-au pstrat acele decoraiuni policrome pan în secolul nostru.

Chiar în inutul Dorohoiu mai avem i alte exemple, cum
bunoar în biserica dela Hneti i în cea vestit a logo-

ftului Ion Tâutu din Blineti. Muzeul nostru de antichiti,
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conine vre-o câteva buci de asemenea olane cu figuri apa-

rente provenite dela Hneti; pe una se observ un fel de

balaur închipuit de smal galben, pe alta cojit de lustrul ei,

se vede o scen din Biblie, Adam i Eva cu pomul tiinei

între dânii.

Dar s ne întoarcem la medalioanele cu reliefuri ce stau

înc pe biserica sfântului Nicolae, din Dorohoiu. Nici unul

dintre acestea nu e mai curios i mai interesant decât acela

pe care destingem o rnândr fiar de sex brbtesc, cu cap

de om. Labele ei sunt terminate prin ghiare cu trei zimi; la

spate, coada i se sumete în sus cu trufie i s rsfoiete la

vârf într'un cap de balaur; pe oldurile dobitocului se dez-

volt aripi întinse ; iar de-asupra

gâtului, se înal seme un cap

omenesc, spân i fr barb.

De asta nu-i mirare, cci fr
barb era i tefan Vod, ctitorul

bisericei. Aceasta este, Domnilor,

într'o cestiune aa de mult con-

troversat ultimul verdict. Sper c
nimeni din colegii mei de aci nu

m va dâ de minciun.

Ca i al Voevodului, cretetul

omenesc al fiarei de pe blidul

; încununat cu o larg coroan

Fig. 1

smluit dela Sf. Nicolae,

crestat i înflorat.

Aceast fantastic fiin, cu mrea i fioroas înfiare
nu poate fi altceva decât emblema, decât stema sau hierbul

unei localiti, unei poporaiuni sau unei familii nobiliare de

prin vecintate. Locul unde o aflm, adic partea nordic a

Moldovei, este precum tim, una din regiunile rii unde, mai

îndelung i mai târziu poate decât aiurea, mai multe seminii

i neamuri de origin diverse au vieuit i au domnit pe rând.

tim c odinioar Mongolii i apoi, în nenumrate rânduri,

Ttarii, — i acetia vi turanic — au stpânit, în acele lo-

curi, pe Românii i pe Rutenii, cari alctuesc fondul popula-
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iunii. Ne întrebm dac nu cumva acea Slbatec fiar cu

cap de domnitor, nu va fi fost chiar în al XVMea secol, o

amintire a domnirei asiaticilor despre nord' în ara lui tefan

cel Mare ? Dac acea curioas imagine nu se va fi pstrat,

ca un semn de origin turanic, în vre-o stem heraldic din

partea locului ?

Cercetri speciale asupra patrupedelor androcefale ne-au dat

convingerea c aceast combinaiune teratologic este cu totul

o plzmuire a spiritului turanic, pe care o regsim cu zecimi

de secoli înaintea stemei dela Dorohoiu, reprodus pretutindeni

unde se dovedete, i chiar numai se bnuete, ca s se fi

exercitat vreodinioar o influen a seminielor din nordul Asiei.

Drept e a spune c nici popoarelor de origin arian nu

le lipsesc, în tradiiunile lor religioase, oarecare fiine mitice

ale cror tipuri sunt formate din îmbinarea hibrid a o-

mului cu calul. Indianitii din secolul nostru, i mai cu seam
renumitul filolog german, Adalbert Kuhn, în frumosul su
studiu asupra ^Coborîrii focului pe pmânt (Die Herab;

kunft des Feuers)* a artat, în modul cel mai ingenios, cum
Elenii au pstrat, în a lor mitologie, amintirea anticei tra-

diiuni vedice, atingtoare de ceretii Gandharval acei re-

pezi i noroi olcari ai lui Indra, zeul furtunatic al cerului.

Pe Gandharvaii, pe acei fugari atmosferici ai Indiei primi-

tive, Grecii, mai puin nebuloi în imaginile lor, i-au prefcut

într'o turm de slbatici i zgomotoi Centauri, cu trunchiuri

vânjoase de oameni i cu ale de armsari. In monumentele

grece din perioadele arhaice. Centaurii ni se prezint având

ntregi picioarele de dinainte de form omeneasc, astfel

încât natura lor cavalin pare a fi cu totul subordonat celei

omeneti.

Nu îns tot aa ni se înfieaz, în cele mai vechi pro-

duciuni ale artei asiatice din Chaldeea i din Asiria, unii

montri impuntori, cari pe un trup complect de leu sau de

taur, înal în sus un cap de om. Aceia, de sigur, nu ne

amintesc nici o legend arian. Numai din rile despre miaz-

noapte ale Asiei ne vine imaginea unui taur ceresc i unui



346 AL. T. ODOBE8CU

leu aripat cu fee omeneti. In strvechile ruine ale Chaldeei^

în inscripjiuni pe cari tiina modern a descifrat, sub carac-

terele cuneiforme, legendele turanice ale populaiunilor pri-

mitive, denumite acum Siimirl i Accazi, acolo, pe ciiindre

portative de porfir i de bazalt, vedem gravate asemenea

animale simbolice, încierându-se în lupt cu Izdubar, eroul

Fig. 2.

cuit din Ereh i cu credincioasa lui slug Hea-Bani, omul

cu cap de dobitoc ^). In acele barbare gravuri, de trei i patru

zeci de ori seculare, de o potriv viteaz în lupt ni se vdete
sluga cu stpânul, i parc auzim pe Hea-Bani strigând din rs-

puteri lui Izdubar, precum, în vechile noastre cântece popo-

1) loach. Menant. Recherches sur la Glyptique orientale, Tom. I, p.

84, fig. 40.
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rane, strig Nedea. slug credincioas, ctre tefan, snii ctre

eroul din Calomfireti

:

D i taie Radule,

C'aci nu-i pe boierie,

Ci-i numai pe vitejie

!

Taie, tu, mijloacele.

C eu taiu marginile!

Dar, chipurile de montri androcefali,

aduse mai întâi în centrul Asiei de ctre

seminiele nordului, au rmas struitoare,

ca i multe alte credine de-ale acestora,

în regiunea Tigrului i a Eufratului, pân
i sub domnirea Babilonienilor i Niflivi-

ilor. Nenumrai sunt i acum coloii de

tauri i de lei androcefali, aflai în ruinele

I
rvrj din Kuiungik, din Behistun i din Nim-

î' Uj rud. Sub numirile accadiane, adic tu-

ranice, de Schedi i de Lamasi, regele

Asarhadon i urmaii lui, au înlat, pe

porile pe unde se intr în palatele lor,

statue uriae de lei i de tauri cu aripe

de vulturi i cu capete de om. Acelor

paznici brboi, proi i cu coifuri cor-

nute, acelor genii înfricoai i nedormii,

le încredinau regii Babiloniei i Niiiivci

sarcina de «a pzi preumblrile lor re-

gale, de a «veghea pururea asupra lo-

cuinei lor, de a goni pe cei ri «dintr'însele i de a veseli

in ele inimile lor» *). Aa se exprim inscripiile cuneiforme

clin Niniva.

Mai la urm, când peste aceste regiuni se iiiliuse iloni-

nirca Iranilor, ei nu lepdar acele mree figuri, nici din

(iecoraiunea arhitectonic a reedinelor regale din Perse-

polis^), nici chiar din istoria lor legendar.

M Stanlsias Guyarg. Revue de l'histoire des Rellgloris, t. I.

-) Conte A. Floredin. Voyage en Prrsr, p!
vi\' r vir i yyv
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Sfânta carte a lui Zoroastru, Zend-Avesta, amintete tot

mereu, pe lâng Gaiomart, adic «primul om curat zmislit

pre pmânt», amintete despre «taurul cel curat i harnic,

Varchak» tovarul su nedesprit, acela carele a fost ba-

tinea i ocrotitorul vitelor, cailor i punelor. Iar epopea na-

ional a Perilor, Cartea Regilor «ah-namehul», vorbete

i dânsa despre acele fiine mitice, punând în fruntea regilor

Iranului, pe Kalumors, sub care s'a rânduit, spre a se rzboi

cu Dlvll rsculai, o gloat nenumrat de fiare, lei, tigri i
leoparzi. Urletele lor înspimântar de îndat pe vrjmai i.

dup o crâncen lupt, regele biruitor «jupui de a sa piele

pe J)lvul cel negru, din cretet pân în tlpi, îi retez easta

monstruoas, o asvârli sub ale sale picioare i o clca ca

un ce netrebnic i spurcat!»

Citând din poema naional a lui Firdusi, o scen de o

barbarie aa de feroas i demn numai de acele neamuri

care au purtat numirea de «biciul i urgia lui Dumnezeu»,

ne vin aminte figurile unui curios monument, descoperit abia

de câiva ani, la 1881, într'o movil din ara Cazacilor de

pe Cuban ; la stania Siverskaia, între Anapa i Ecaterinodar.

Pe vremile vechi, acea parte de loc, aezat la nord-est de

Caucaz, a purtat numirea de Slndlce i era strbtut de râul

Cuban, cruia Ptolemeu îi zicea Vardunes, iar Strabon, Hy-

panis. Pe acolo s'au strecurat odinioar, coborând din regiuni

mai septentrionale ale Asiei, leagnul i cuibul prsilei lor,

cârduri, cârduri de poapoare turanice cari cotropiser Asia

central, dela munii Himalaia i dela Paropamise, pân la

Urali i la Caucas. Intre aceste dou ultime ire de muni,

se deschidea pentru ordele asiatice despre nord, o larg tre-

ctoare ctre Europa, aternut pe malurile ese ale mrii

Caspice. Acela e brganul pustiu i nermurit, de care vor-

bete ilustrul nostru compatriot, voevodul Moldovei, Dimitrie

Cantemir, când, pe la 1727, ne spune, în Hronicul su ro-

mânesc: «Tragu-se câmpii aceia (ai Kapciacului) din apa

Donului pân în China, trecând peste apa Volgi, alturea

cu Usbekul, pe care câmpi dusu-ne-a vremea a-i vedea».



HERALDICA NAIONAL ^41)

în numitul gorgan de pe malul Cubanului, la Siverskaia,

s'a aflat, zicem o plac de aur, groas i rotund ca de

vre-o 15 centimetri în diametru. Pe ea se vd într'un

cerc împresurtor de vie, patru ciudate figuri scoase în

Viii. 4.

relief. Pe de o parte, este un tânr, îmbrcat cu o scurt

tunic roman, încins la brâu, înclat cu iminei bizantini,

purtând pe cap i la gât dou cercuri încolcite i inând în

mân un topuz sau buzdugan, însemn al comandamentului

in rzboaie. El sade clare pe un patruped cu trup i labe

de leopard, a crui piele e împodobit cu foi de ieder, h'iara

alearg în fuga mare, iar deasupra lungului ei gâtlej se în-
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nal un cap de om pleuv, cu o larg gur cscat ca aceea

a msciior teatrale din antichitate. Sub picioarele animalului

se zrete, azvârlit jos pe pmânt, un cap d(î om retezat dela

grumazi.

Fr de a ne mai opri aici asupra celorlalte dou perso-

nagii de pe aceast preioas plac, unul înarmat i încoifat

ca o Minerv sau ca

un Mart, cellalt, o fe-

mee de sigur, goal i
hidoas ca o Venere

barbar, în jurul creia

s'a încolcit un arpe
;

fr de a m ocupa

mai mult de aceste pro-

blematice zeiti, cat

s constatm c am
regsit i aci, sub forme

mai apropiate de arta

greco-roman ajuns
îns la scptarea ei,

am regsit zic pe acea

fiar asiatic cu capul

de om. Totul ne do-

vedete c placa de aur

dela Siverskaia a fost lucrat de un popor barbar al Sciiei

meridionale, carele, cât de târziu pe la începutul erei cretine,

a voit s imiteze arta occidental în decadena ei. Acest giu-

vaer grosolan este negreit un specimen din cele mai intere-

sante ale industriei curate i bastarde ce se nscu din con-

tactul lumei europene cu barbarii asiatici venii despre nord.

Constatm cu o deosebit curiozitate c într'însul se reg-

sete, sub o înfiare oare câtva elenizat, o odrasl târzie

eit fr îndoial din anticii Schedi i Lamasl ai Sumirilor

i ai Accazilor. Dup muli, foarte muli secoli, aceti mon-

tri androcefali ajung deodat cu închintorii lor, cu Turanii

asiatici, a se apropia din ce în ce mai mult de Europa.

Fig. 5.
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Dar, oprise-vor ei la marginile continentului nostru ? Nu.

Au trecut la mijloc, poate apte i opt sute de ani, i cre-

dina în patrupedele androcefale a ptruns pân în rile du-

nrene, romanizate de Traian. Acest fapt ni-1 dovedesc mai

multe buci din

splendida coleciune

de 24 vase de aur

descoperite în 1799,

în preajma târgul e-

ului Sân-Micleuu-

lui-Mare din inutul

Torontalului, în Ba-

natul Temioarei.

Caracterele orienta-

lizmului se vdesc

in formele i în toat

decoraiunea variat

a acelor numeroase

ploti, ibrice, clon-

dire, nstrape, tasuri,

cue, chisele, pa-

hare i corn uri de

aur, pe care îns
aflm totdeodat i
preioase indicaiuni

de cronologie i de

etnologie. Intr'ade-

vr, pe unul din acele tasuri citim, gravat cu litere greceti,

o inscripiune care amintete despre : «Vuila zoapanul (adic

jupanul, domnul) Digetilory> i despre un <iVutaui, zoapanul

lazifrllor i al altor popoare, urmai învederai ai Hunilor

din Dacia i din Panonia.

Câteva din ploscele i ibricele cele mai mari au pe dân-

sele figuri de oameni i de animale. Nu este aci locul de a

le descrie pe toate. Vom semnala numai cinci scene, în care

vedem brbai tineri i btrâni, înclicaji pe câte o fiar ari-
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pat, al crei cap arat un chip de om brbos cu stranii cu-

nune pe cretet. Clreii sunt uneori coronai i dânii : unul

e un vântor asiatic care trage cu arcul într'un mic leopard

ce-i st în urm ; al{ii sunt oameni în vârst cari înal cu

Fig. 7. Fig.

triumf deasupra capetelor, nite ramure înflorate ; în fine,

doi, sunt juni cu tichii pe cretet, cari gonesc din rsputeri

pe fugarii lor, acetia fr aripe, dar cu brae omeneti. Ei

au, dar, mai mult înfiarea unor Centauri— prob evident

de conexiune cu legendele învecinatei Grecii,— pe când fia-

rele androcefale înclecate de cpeteniile cele mai btrâne de

zei sau eroi asiatici nu pot fi decât o reproducere târzie a
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strvechilor patrupede androcefale introduse de Turanii pri-

mitivi, de Accazi i de Sumiri, în sculpturile Babilonului, ale

Ninivei i ale Persepolidei.

Ori c tare ne amgesc, ori c într'adevr am izbutit s
art cum, pre cile Scitici meridionale, legendarele chipuri

ale seminiei turanice au trecut de pre malurile Tigrului i
Eufratului, pe ale Cubanului

;
i, de aci, au strbtut pe ale

Tisei, de unde apoi, prin învârtejiri i cltiri din ce în ce mai

apropiate de viaa noastr medieval, au lsat urme învede-

rate pân i pe malurile iretului, ale Prutului, i ale Jijiei.

, Dela Niniva pân în Dorohoi, e negreit departe, tot aâ
de departe ca i din vremea Sumirilor turani pân în aceea

a Turanilor Maghiari i Ttari ; — dar am avut grij s în-

semnm, cu luare aminte, i locul i vremea popasurilor suc-

cesive ; astfel în cât calea cât de lung am urmat mi se pare

tot aâ de lmurit însemnat în spaiu cât i în timp.

Totui, noi bnuim c aceast cale nu este unica pe care

a urmat-o legenda turanic a patrupedului androcefal, spre a

trece pân i în regiunile cele mai extreme ale occidentului

european. i iat acum pe ce se întemeiaz ale noastre b-
nueli.

S'au gsit în Frana mai multe monete de aur i de aram
btute chiar înainte de cotropirea roman, de ctre popoa-

rele celtice care, în Galia, locuiau pe rmurile oceanului

Atlantic, i mai cu seam în peninsula Armorican, pân la

ultimile ei confinii maritime. Acele monete ne arat, pe re-

versurile lor, patrupede androcefale, reprezentate în felurite

moduri.

Abia s ar jniiL-a distinge variLtiiplc lor, dup numeroasele

triburi ce s'au servit cu ele, i care sunt, de o parte Pictorii,

Santonii, Lemovicii, Meizii i Parisii, din centrul Galiei nor-

dice ; iar. de alt parte, tot vechii locuitori ai Bretanici, ai

Al. t. OHohescu. - Vo!. III. 23
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Vandei i ai Normandiei, iar mai cu deosebire Veneii, Co-

risopitii i Osisnii din Morbihan i din Finister.

Printre monetele acestor triburi sunt unele în cari patrupediil

sau calul cu cap omenesc, de pe revers, poart pe ale o

pasre rpitoare : într'altele însui calul are aripe strânse pe

olduri. Cele mai multe îns ni-1 arat înhmat la un crâm-

peiu de car i mânat pe goan de trunchiul unui vizitiu, care

mai adesea ine în mân o ramur de vâsc sau de ilice, (houx

frances, ilex, latin) ori un b cu o rscruce în vârf ; în cea-

lalt mân se vede adesea o verig cscat. Se întâmpl chiar

ca omul s ad clare pe patruped, iar acesta mai în tot-

deauna sare sau calc peste un trup omenesc, culcat la p-
mânt. Acestea, ca i multe alte semne particulare, par a fi

steme ale feluritelor triburi din antica Galie apusan.

Negreit c stilul foarte grosolan al acestor rude produc-

iuni ale vechei bnrii galice, se deosebesc foarte tare de

toate spturile pe piatr, pe metal i pe lut, ce le-am des-

cris pân acum, ca existând în regiuni orientale. Totui mo-

netele celtice, ca i giuvaerul din Cuban, ca i vasele din

Torontal, destinuesc o imitare, mai mult sau mai puin de-

generat a artei grece i romane ; dar i din punctul de ve-

dere al inteniunilor simbolice, existând între unele i altele,

o învederat identitate. Cu toate disproporiunile lor de tim.p,

de loc i de lucrare, ele au între sine o misterioas dar ne-

îndoias înrudire. Negreit c nu Celii din Armorica au furit

ploscele i ibricele de pe malul Tisei, nici placa de aur de

lâng Cuban, precum iar nici Sarmaii din Scitia, ori lazigii

din Pannonia nu s'au dus s taie bani în Galia. Dar se poate

foarte bine ca i unii i ceilali din aceti barbari, s fi ps-

trat, d'a lungul timpilor i prin regiuni cu totul diferite,

un oarecare fond de tradiiuni i de simboluri, sorbite odi-

nioar, în Asia, dintr'un isvor comun.

i cum doar ar fi putut s se petreac aceasta, mai ales

când e vorba de Celii Armoricani ?

• Aici voi luâ libertatea s emit o prere foarte cuteztoare

care totui surprinde i înspimânt numai la prima ei rostire.
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^Nv,i ..cw^iîi a fi dovedit pân aci cum c, la începui, nu-

mai din închipuirea superstiioas i fantasmagoric a po-

poarelor de vi turanic s'a nscut un complex de datine

mitice, din mijlocul crora rsare mai cu seam figura unui

mare patruped androcefal, ca o emblem a înelepciunii ome-

neti unit cu vârtoia, cu repegiunea, cu nprsnicia unor

animale slbatice sprijinite pe patru picioare. Pe de alt parte,

natura sau specia diferit a acelor animale, care sub deose-

bite clime, vin s întocmeasc, Împreun cu capul de om, o

fiin minunat i mistic, acea natur schimbcioas dove-

dete un fapt pe care am avut prilejul de a-1 observ i în

alte rânduri
;
i anume, acela c : in simbolismul religios al

vechimei, fauna, flora i chiar mineralele se prefac i se pres-

chimb, mai totdeauna, dup regiunile unde aceeai idee a

fost strmutat. Palmii Floriilor din Ierusalim devin la noi

ramuri de salcie. Hisopul stropitor al lui David, devine în cl-

drua botezului dela noi, merior sau busuioc. Fiecare po-

por, instinctiv, se ajut cu ce are la sine, spre a simboliza

credinele motenite de pe aiurea.

( :i s revenim îns la cazul de fa, noi am constatat în

Orient, c animalul androcefal, are uneori trup de leu sau

de leopard, i alteori trup de taur ; în Galia, aflm îns capul

omenesc încununând o form de cal. i calul i taurul, i
leul i leopardul sunt într'adevr patrupede înzestrate de fire

cu trie i cu iueal, sunt patrupede de o potriv de n-
praznicc. Deci acela cuget le-a putut împodobi pe toate cu

capete de om.

Dar înc odat ne întrebm : cum doar ideile simbolic'

ale Turanilor au putut s ptrund aa departe pân in Ar-

î.iorica apusean ?

Nu credem a ne rtci în fantazii i în utopii de etnografie,

declarând c in totdeauna ni sa prut a recunoate la p-
mântenii Bretaniei i ai Irlandei, oarecari semne isbitor ilew-

ditoare de o înrâurire turanic asupra lor.

De almintrelea, toi învaii cari au studiat cu scrujjuln-

zirri!'* vârstele preistorice ale omenirii europene, au fost silii
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s admit cum c, cel puin, întreaga regiune nordic i cea

apusean a continentului nostru, a gzduit, mai nainte de

toate, o populaiune de sânge finez, de origin uralic, sibe-

riana. Pe aceea, mai în urm, invaziunile ariane au respins-o,

au gonit-o în prile cele mai înfundate ale apusului. îns, cu

acei Finezi sau Turani preistorici, — oameni pitici, dar osoi,

cu capul mic i rotund, negri la pr i cu ochii rzlei,— cu

acea seminie brachicefal s'au amestecat neaprat Kiruri i
Celi, cei dintâi venii în Europa

;
pe acetia, Galii, mai apoi

sosii, i-au înghesuit în promontoriul i în insulele occidentale

din oceanul Atlantic. Dovezile acestei curcituri etnice, acestei

impulsiuni de sânge mongolic în vechii locuitori ai Bretaniei,

le învedereaz, paremi-se, pân i acum, atât tendinele reli-

gioase, cât i viaa social, ba chiar i dispoziiunile artistice

ale populaiunilor din acea regiune. Dac limba vorbit înc
i azi de Bretoni, — o limb celtic — pare s contrazic aser-

iunea noastr, apoi s nu se scape din vedere faptul c, în

tot cazul, într'un amestec intim de popoare mongolice cu

altele ariane, limba flexitiv a acestora trebue fr gre s
înving, s absoarb i s înlocuiasc pe cea rudimentar

i aglutinativ a celorlali. Acesta e un fenomen limbistic,

în deobte recunoscut. Aceasta e procederea neînlturabil,

care a fcut pe Bulgarii de sânge turanic s primeasc, pe

malurile Volgi, o idiom cu totul slavic.

Pe când Galiile nu fusese înc ptrunse de Romani, de

Franci i de Normanzi, negreit c caracterele distinctive ale

ramurii armoricane, adic nuanele ei de împestriare tura-

nic, trebuia s fi fost i mai accentuate decât acum. Dar,

chiar în zilele noastre, nu sunt oare Bretonii, populaiunea

cea mai superstiioas din toat Europa ? Credina lor în tot

felul de genii mruni, vicleni i rutcioi, Gnomi, Farfadei,

Korrigoni, Loups-garoux i fel de fel de Strigoi, de Stafii, de

lesme, de Vârcolaci locali, n'are ea oare aparenele spiritis-

mului întreinut înc i azi de preoii amani, printre popoa-

rele fineze i mongolice ale mai întregi Siberii: lacui, Ostiaci,

Tungui, Ceremii, Ciuvai, Votiaci i alii.
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Ba chiar i înfiarea fizic a Bretonilor, oameni scunzi

i sptoi la trup, smezi i costelivi la fa, cu ochii mici i
rotunzi, cu prul negru i prelins, nu se aseamn dânsa cu

aceia a oamenilor, din neamurile adineauri numite, cari lo-

cuiesc pe ambele cline ale Uralilor i ale munilor Altai ?

De sigur Bretonii, oachei i îndesai, nu corespund întru

nimic cu aspectul acelor Celi din Galia central i sudic,

pe cari aâi scriitori greci i latini, Polibiu, Strabon, Dionisiu

din Halicarnas, Cesar i alii, ne descriu cu deamnuntul,

mirându-se toi de a lor frumusee fizic, de înaltele lor tru-

puri albe i mldioase, de lungii lor ochi albatri ca cerul,

de pletele i de brbile lor, cree i blane.

In fine, opui cu totul floilor i zburdalnicilor Gali de

odinioar,— i poate chiar i de astzi — nu sunt oare Bre-

tonii încpânai i îndrtnici la fire, parc'ar fi neam de

Ttari, parc'ar fi neam de Maghiari?

Dac în eresurile, dac în chipul, dac în firea Armorica-

nilor, regsim aa multe i învederate urme de turanism, de

ce oare n'am crede c i calul cu cap de om de pre vechile

lor monete provinciale, n'ar fi i dânsul un simbol de aceea

origin ? Astfel ne-am explica cum rslirea de treizeci i
patruzeci de ori secular a acelia mari seminii septentrio-

nale a dat succesiv natere, i taurilor androcefali din Chaldeea

din Persia i leilor ori leoparzilor androcefali din Cuban,

de la Tisa i din Dorohoi ; în fine i armsarilor androcefali

din Bretania.

Ne ferim deocamdat a insista mai în delung asupra unor

asemnri de natur etnic între locuitorii tutulor regiunilor

ce semnalarm pe rând. Dar, pare-mi-se, c nu ne-am prea

abate dela adevr, dac printre actualii mlureni ai Prutului

de sus, am recunoate oare care din caracterele fizice i mo-

rale, constatate de noi la Bretoni.

IV.

Spre a pune capt acestei obositoare, dei repezi analize a

diferitelor figuri de patrupede androcefale, reprodus prin art,
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în timpi i în locuri cu totui diferite, dai-mi îns voie. s men-

ionez înc una din cile, prin care asemenea figuri s'au introdus

în reprezentaiunile artistice din veacul de mijloc al Europei.

Aceast cale nu mai este cea etnic, pururea turburat prin

revoluiuni politice, prin btlii înfricoate, prin cotropiri de

popoare, prin pustiiri de ri. E calea linitit a culturii, a

civilizaiunii prin care trec, amestecate, i multe adevruri i
multe plsmuiri mincinoase.

Cum i de unde au aflat, sau au scornit unii naturaliti

ai antichitii, i anume elenul Ctesias i latinul Pliniu, c, în

regiuni deprtate, sub zona torid, tria un soiu de fiar numit
Martichoras i având trup de leu i cap de om, aceasta

nu s'ar putea explic decât prin svonul ce se fcuse în Eu-

ropa antic despre fiina teratologic, hrzit Asirieniior i
Perilor de ctre strvechii Accazi i Sumiri. Fabula Mar-

tichorei se pstr la Bizantini, i acetia o trdar, împreun
cu multe basme i icoane ale vechimei clasice, ctre popoa-

rele din occident. De aceea adeseori întâlnim în povetile i
în iconariile medievale cari poart numirea de Bestiarii, chi-

puri de patrupede cu capete de om.

Voi cit numai, ca un analog occidental, bun de pus în

comparaiune cu fiara androcefal de pe candela smluit
dela Dorohoi, voi cit, zic, un alt patruped, cu solzi pe tot

trupul, cu ghiare de lei, cu coad volvoi, cu gât de cal i cu

cap de om, îmbrobodit într'un fel de turc, sau de glug cu

coli de jur împrejur. Aceast figur este sculptat pe un

stâlp de piatr, în catedrala gotic de la Saigny, în pro-

vincia Borbonez din Frana. Biserica e cldit cu vre-o sut
de ani i mai bine înainte de a lui tefan Vod, dar sculp-

torul stâlpilor a fost, se vede, un om mai cu tiin de

carte decât olarul din Dorohoi. Grmdind pe numitul pi-

lastru tot felul de animale mitologice i zodiacale — pân i
un adevrat Centaur, — el a avut grij s denumeasc bestia

antropocefal cu porecla de Manicora. Noi credem c el a

amestecat, în acest cuvânt neobinuit, numirea animalului fa-

bulos Martichoras, cu aceea a unui monstru mitic, pe care
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Grecii îl împrumutase dela l'cnicieni. Este aici vorba despre

Minotaurul, în care, nu trupul era de vit i capul de om,

ci din contr statura cea omeneasc i cpâna, de taur cornut.

Prin aceastr ultim meniune reamintit în treact, cre-

dem a fi fcut nomenclatura complect a figurilor fabuloase,

în care omul se vede asociat unui patruped cu dimensiuni

impuntoare. Vedem — fapt curios ! — c nici uneia din ma-

rele seminii ale vechiului continent, nici Turanilor, nici Semi-

ilor, nici Arianilor, nu le-au lip-

sit conceptul unei asemeni fiine

fenomenale. Dar, în mintea Semi-

ilor, ea s'a prezentat sub forma

minotaurului, trup de om i cap

de bou ; deci a urmat conveniu-

nea statorit în regiunile chame-

tice ale Egiptului, unde zeii au

fost considerai mai toi ca fiine

zoocefale, adic au fost, în deob-

te, coloi umani cu capete de leu,

de vac, de berbece, de cel, de

pisic, de crocodil, de bufni ori

de ibis.
1 1^. .7.

La Ariani, demoni curcii au

fost nebuloii Gondharval în India primitiv, i apoi, ele-

ganii i robutii Centauri ai Grecilor, jumtate om i jum-
tate cal.

S nu uitm îns o curioas i nu înc bine explicat tr-

stur de unire între Egipt i Elada : aceea e figura hibrid

a Sfinxei, a acelui monstru cu ele de leoaic i cu trunchiu

de femee, care azi înc st, in tiina arheologiei, ca o pro-

blem cu totul singular, ca o venic enigm pentru care

inc, nu s'a gsit un Edip întru toate veridic.

Dar, tipul cel mai struitor, cel mai dezvoltat, cel mai va-

riat al teratologicei asociaiuni, îl aflm rspândit de popoa-

rele turanice, pretutindeni unde ele, în orice epoc, au cxcr-

(it.'it o înrâurire m:\\ u\\\\{ sau mai puin direct. Turniiicii,

MANIERA
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Accazi i Sumiri au dat Babiloniei, Asiriei i Persiei, pe co-

losalii lei i tauri cu corp de om, numii Schedi i Lamasi

Sciii cei turanici din Rusia meridional au furit leopardul

cu cap de om, de pre rondola de aur dela Cuban. Hunii la-

zigi de pe Tisa au reprezentat pe vasele de aur din Banatul

Timioarei, leii i paraleii cu capete de om încoronate. In

fine, în |ara noastr, pe biserica din Dorohoiu, cine mai tie

ce lifte de Mongoli ori de Ttari, cine mai tie ce nemenie

sau i mai bine zis nemeie de Unguri va fi lsat, pstrat
în amintirea poporului nostru, acea stem fantastic, acel leu

cu ghiare de cri, cu coada de balaur, cu aripe de zmeu, cu

cap de împrat ?

De alt parte, în regiuni cu totul opuse ale Europei, noi

credem c tot printr'o tradiiune finez sau turanic, mo-
tenit din timpi preistorici, i-au închipuit Celii Armoricani,

s tipreasc pe banii lor de aur i de aram, figura unui

cal în goan, cu aripele destinse pe spate i cu cap de om
seme i învpiat.

Pretutindeni, aceste figuri par a simboliza, — precum am
miai spus-o — inteligena omeneasc mânând, folosind i do-

minând nprsnicia corporal a celor mai mari dintre ani-

malele cu patru picioare, a acelora cari au mai mult putere

i iueal, mai mult virilitate i slbticie, mai mult neîn-

strinare, cari au un avânt mai aprig i mai fioros!

Acest concept, acest simbol, acest hierb, a stpânit, în curs

de nenumrate veacuri, minile celor mai vestii rsboinici ai

prilor rsritene. Intr'însul un Dariu i un Xerxes, într'în-

sul un Atila i un Gingishan, intr'însul un Tamerlan i un

Btu i toi Kaganii Sciilor Eftalii, i toi Mrzacii Ttarilor

Nogai, ba chiar i toi Beennii Celilor Armoricani. Intr'însul

poate s'a încrezut, pe câmpii de btaie dela loneni, ca în-

tr'o icoan strmoeasc a neamului su nobilii i vitejii soi

de arme ai eroului nostru românesc tefan vod cel Mare !

25 Martie, 1889.
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